Verslag informatiebijeenkomst Kustzone Almere Haven 29 maart 2017
Op woensdag 29 maart jl. heeft in kerkcentrum Goede Rede de informatiebijeenkomst over de
Kustzone Almere Haven plaatsgevonden. De aanwezigen zijn geïnformeerd over de mogelijkheden
die uit het verkennend onderzoek zijn gekomen, over de ambities voor de Kustzone en het
vervolgtraject voor bewoners, ondernemers en verenigingen.
Onder leiding van dagvoorzitter Erik-Jan Hopstaken (adviseur bij Van Nimwegen en oud-bewoner van
Haven) startte wethouder Tjeerd Herrema met de ideeën en ambities voor het gebied. Hij stond stil bij
de huidige situatie in Almere Haven en meer specifiek de Kustzone. Met het oog op de toekomst wil
de gemeente de Kustzone een kwaliteitsimpuls geven die het gebied verdient. Om deze
kwaliteitsimpuls te kunnen onderbouwen is het verkennend onderzoek uitgevoerd. Bewoners,
ondernemers en verenigingen in het gebied worden nauw betrokken bij de vervolgstappen voor
planvorming.
In de presentatie van onderzoeksbureau Inbo werd een inhoudelijke toelichting gegeven op het
verkenningsonderzoek. In het onderzoek is gekeken naar eerdere plannen en uitgevoerde
onderzoeken voor het gebied. Ook is er gekeken naar bestaande plannen van gemeente en andere
overheden, maatschappelijke trends op het gebied van recreatie, horeca, toerisme en wonen, het
huidig functioneren van het gebied en de wensen en ambities die leven bij ondernemers en
verenigingen in het gebied. Al deze onderzoeken hebben bevestigd dat de randvoorwaarden die de
gemeente al eerder had opgesteld kloppen. Tevens is hieruit een mogelijk toekomstbeeld gekomen.
Het gaat hierbij om de volgende randvoorwaarden:
• Versterken watergerichte en recreatieve profiel stadsdeel;
• Versterken van centrum Almere Haven;
• Circa 200 woningen met name in het middeldure segment
• Hotel;
• Participatie met bewoners, ondernemers en verenigingen (met achterban);
• Financieel haalbaar.
Het verkenningsonderzoek is het vertrekpunt voor het vervolgtraject om te komen tot een
ontwikkelingsplan (voorloper van een bestemmingsplan).
Samenwerken met de omgeving
In de presentatie van de gemeente Almere is het aankomende participatietraject uitgelegd. Tijdens dit
traject wordt nauw samengewerkt met de omgeving en maken we afspraken over rol, invloed en de
planning. Deze leggen we vast in een participatieplan. De eerder genoemde randvoorwaarden zijn
hierbij leidend. Op de projectpagina Kustzone Haven op haven.almere.nl. zijn alle documenten en is
up to date informatie te vinden. In ieder geval vinden er nog twee informatiebijeenkomsten
plaatsvinden. Een voor de zomervakantie en een eind augustus/begin september.
Participatiegroep
Bewoners, ondernemers en verenigingen hebben daarnaast de mogelijkheid om deel te nemen aan
de Participatiegroep Kustzone Haven. Deze groep wordt gevraagd haar kennis te geven over het
gebied en mogelijke initiatieven/ideeën te brengen, signalen af te geven over wat er leeft en speelt in
het stadsdeel en is ze zijn adviserend bij de behandeling van thema’s voor totstandkoming van het
ontwikkelingsplan. Hiervoor worden 4-5 bijeenkomsten georganiseerd door een kernteam van de
gemeente. Samen lopen we op deze manier verschillende thema’s door, die worden meegenomen in
de planvorming. Via het aanmeldingsformulier hebben aanwezigen zich opgeven voor deelname aan
de Participatiegroep. U kunt zich nog steeds aanmelden voor deelname aan de Participatiegroep via
het aanmeldingsformulier op de Projectpagina Kustzone Haven.
Panelensessie
Na de presentaties was er ruimte voor reacties en vragen van aanwezigen. Tijdens de panelensessie
werd ingegaan op thema’s en uitgangspunten voor de komende planvorming. Aanwezigen konden
reageren op de uitgangspunten van het plan en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente.
De stickers op de panelen worden momenteel verwerkt en gebundeld en meegenomen als eerste
input voor de participatiebijeenkomsten. Daarnaast worden deze ook gedeeld op de projectpagina van
Kustzone Haven (haven.almere.nl).

