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nieuw Havenpark
inpassen
jachthaven

herinrichting dijk als
30 km weg
tijdelijk receratief
verblijf

Legenda

openbare wandelroute
langs het water
verbreden surfstrand

wonen op de kop en
langs de haven
behoud ecologisch
eiland
zwemstrand met
veilige zwemplek

wandelroutes
verbreden surfstrand
recreatief verblijf
verenigingen
zwemwater

nieuwe plek voor de
verenigingen

woonbebouwing 3-4 lagen
woonbebouwing 5-6 lagen
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Vervolgproces besluitvorming Ontwikkelingsplan
2

·
·
·
·
·

Op 5 december 2017 heeft het college ingestemd met het Ontwikkelingsplan
Kustzone Almere Haven.
Vanwege het belang van dit plan voor het stadsdeel is de gemeenteraad
voornemens in januari 2018 een Politieke Markt op locatie (ergens in Ha ven) te organiseren. De aankondiging hiervoor volgt nog.
De besluitvorming van de gemeenteraad vindt naar verwachting plaats in de
3e week van januari 2018. Dit is afhankelijk van de voortgang in de besluitvorming over De Floriade.
Na een positief besluit van de gemeenteraad op het Ontwikkelingsplan volgt
de bestemmingsplanfase, die waarschijnlijk heel 2018 loopt.
Zodra een ontwerpbestemmingsplan gereed is, wordt deze, na aankondiging, ter inzage gelegd. Op dit moment kunnen zienswijzen op het ontwerp
worden ingediend. Na reactie op de zienswijzen kan worden overgegaan tot
vaststelling van het bestemmingsplan. Na vaststelling staan de gebruikelijke
bezwaar- en beroepprocedures open.
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Legenda
wandelroutes
verbreden surfstrand
recreatief verblijf
verenigingen
zwemwater
woonbebouwing 3-4 lagen

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Almere Haven:
www. haven.almere.nl / wijken-in-almere-haven / centrum/kustzone-almere-haven/

woonbebouwing 5-6 lagen
hotelfunctie
havenpark en sport/spel
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kustzone almere haven - Uitkomsten
participatie

kustzone almere haven - ontwikkelplan
Surfstrand en Kinderwerkbos

verbindingen met Almere Haven
Verbeter het groen en het water
Kom met een oplossing voor blauwalg en waterplanten
Benut de groenkwaliteiten van het Kinderwerk
Maak van het Manifestatieterrein een verblijfsgebied
Maak het vogeleiland weer toegankelijk
Koester en versterk de recreatie
Uitbreiding en verbetering surffaciliteiten
Verbetering strand- en natuurrecreatie
Versterken regionale positie (jacht)haven
Benut horeca aanbod het hele jaar door
Zorg dat het pontje weer gaat varen
Stimuleer terugkerende evenementen
Benut Kustzone als meerwaarde voor centrum Almere-Haven
Benut potentie kort verblijf (camping, hotel, strandhuisjes)
Knap de hygiëne voorzieningen op
Maak de kustzone rolstoeltoegankelijk
Verbeter de speelfaciliteiten voor jonge kinderen
Organiseer sport en spelfaciliteiten in het gebied
Verbeter de wandelmogelijkheden in het gebied
Maak bankjes en prullenbakken

Bebouwing langs sluiskade

Voorkom overlast
Geluid: let op bootonderhoud en klapperende masten
Zicht: behoud zicht op Gooimeer
Geur: ruim waterplanten en blauwalg op
Sociale onveiligheid: zet ontwikkeling in voor sociale controle
Verkeer: vertraag auto’s en motoren, los nieuwe
parkeeropgave op in Kustzone
Verbeter de samenhang en toegankelijkheid
Verbind de deelgebieden
Maak de jachthaven onderdeel van de omgeving
Zorgvuldige inpassing bereikbaarheid van de Kustzone
Verbeter de fiets- en voetpaden
Sfeer en bebouwing moet passen bij Almere Haven
Sluit met bebouwing aan bij het karakter van de deelgebieden
Cluster woningbouw bij jachthaven, maximaal 4 tot 5 lagen
Zorg dat het ook betaalbaar wordt voor de Havenaren
Maar wat ook gezegd is: geen woningbouw in Kustzone

Reacties participatie
Intensiever
beheer
noodzakelijk

Versterk huidige
natuur- en recreatievoorzieningen

Duurzame
oplossing
blauwalg

Concentreer woBebouwing
nen rond de jach- passend bij sfeer
en maat van het
stadsdeel

Voorzieningencluster nabij surfstrand

Parkeren
oplossen in de
Kustzone

Verbeter
wandel- en
fietsverbindingen

Wonen en hotel op de kop

Drie scenario’s

Scenario 1
Gemengd Wonen en recreëren

Scenario 2
Wonen aan het park en de dijk

Scenario 3:
Wonen aan de haven

zwemstrand en eiland

Reacties participatie
Natuurwaarden versterken + benutten

Passend bij sfeer en
maat van stadsdeel
Haven

Toegevoegde
waarde voor
omgeving

Benutten en versterken van de huidige
activiteiten

Tijd nemen

Uitgangspunten gemeente Almere
Versterken
watergericht en
recreatief profiel
stadsdeel

Versterken van
centrum Almere
Haven

Minimaal 240
woningen (met name
middensegment)

Hotel

Openbaar
toegankelijk maken
van jachthaven en
locatie handhaven

Financieel haalbaar

Participatie met bewoners, ondernemers en verenigingen (met achterban)

Verkenning

kustzone almere haven

kustzone almere haven

