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1. Gemengd wonen & recreëren
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Context

1. Veel belangstelling voor informatiedag

Op vrijdag 7 juli vond, tussen 10.00 en 15.00 uur,
een brede informatiebijeenkomst voor het Kustzone
Haven gebied plaats in het voormalige gebouw
van De Roef aan de kerkgracht 2. Aan de hand van
vier goed bezochte presentaties in De Roef en een
marktkraam met grote informatieborden konden
bezoekers zich laten informeren over drie mogelijke
toekomstbeelden (scenario’s) voor het Kustzone
gebied en hierop reageren. Daarnaast zijn er
dezelfde dag vanaf 15.00 uur drie clinics aangeboden
bij de kanovereniging, de surfvereniging en de
reddingsbrigade, waar ook informatie gegeven is
over de scenario’s. Daarnaast hebben we met een
bakfiets, met informatie over de scenario’s, ook nog
door andere delen van het stadsdeel gereisd om zo
aanvullende reacties van bezoekers op te halen. Er is
bewust gekozen om de informatiebijeenkomst deze
keer op een vrijdag te organiseren, omdat op die dag
er een drukbezochte markt is en in de ochtend een
sportdag voor scholieren werd georganiseerd in de
Kustzone.

De belangstelling was groot. Naar schatting zijn
gedurende de gehele dag zo’n 600 bezoekers naar het
voormalige gebouw van de Roef gekomen om zich daar
te laten informeren en vooral ook hun reacties te geven
op de scenario’s. De opkomst bij de clinics was beperkt,
maar zowel de verenigingen als de organisatoren
vonden het belangrijk om ook ter plekke in gesprek met
aanwezigen te kunnen gaan. Overigens bleek degenen
die naar De Roef gekomen waren, zeer goed op de
hoogte te zijn van wat er goed is en beter kan met de
Kustzone.
Veel van de respondenten wonen rondom de Kustzone
(zoals: Kimwierde, Zandwierde, Deltastraat), maar
er waren ook bewoners die in andere delen van het
Almere Haven wonen (zoals: Centrum, De Velden, De
Grienden,). Het publiek van aanwezigen was gemêleerd
van jong tot ouder en van mensen die vanaf het begin
in Haven wonen tot mensen die zich er onlangs hebben
gevestigd vanwege de prettige en unieke leefomgeving.
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2. Wonen aan het park
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2. Vaak terugkerende reacties
De Kustzone verdient een kwaliteitsimpuls
Vrijwel iedereen ondersteunt de kwaliteitsimpuls van
de Kustzone van Almere Haven. Het gebied verdient
aandacht, zo wordt algemeen gesteld. Met name
de natuur en recreatieve mogelijkheden vragen om
extra aandacht en investeringen. Het moet dan ook
nadrukkelijk niet alleen gaan om nieuwe ontwikkelingen.
Vrijwel elke respondent wijst erop dat het beheer en
onderhoud al een tijd lang onvoldoende is geweest of
nog steeds is. De nieuwe ontwikkelingen vragen dus
sowieso om intensiever beheer en onderhoud. Tevens is
er veel interesse in de plannen met het oog op behoud
en versterken van de huidige natuur en recreatieve
voorzieningen in de Kustzone: de belangstelling naar
concretere voorstellen is groot.
Woningen in het gebied
Over de komst van woningen in de Kustzone zijn de
meningen meer verdeeld. Veel respondenten geven aan
begrip te hebben voor woningbouw in dit deel, onder de
voorwaarde dat dit past bij het het dorpse karakter van het
stadsdeel. Zij die zich woningbouw kunnen voorstellen,
mits goed ingepast, stellen vervolgens wel de vraag
voor wie de woningen zullen zijn. Sommigen vragen om
sociale woningbouw, anderen bepleiten woningen voor
senioren en starters. Er zijn echter ook respondenten die
aangeven dat in dit deel van Almere Haven juist geen
woningen moeten komen. Zij vrezen voor belemmering
van hun uitzicht, teveel verkeers- en parkeerdruk en
aantasting van de natuur.
Een hotel in het gebied
Ook over een mogelijk hotel in de Kustzone zijn de
meningen verdeeld. Sommige respondenten zetten
hier hun vraagtekens bij: er zijn al voldoende hotels in
andere delen van Almere. Andere respondenten vragen

zich af of er wel markt is voor een hotel in Almere Haven.
Als die markt er is, zou de Kustzone zich vanwege het
prachtige uitzicht en de recreatieve omgeving hier prima
voor lenen. Ook hierbij moet het gaan om een maat en
schaal die past bij het dorpse karakter en de natuurlijke
omgeving.
Ondanks de uitgesproken meningen over de noodzaak
tot veranderingen in het gebied zijn er ook respondenten
die hun twijfels hebben bij het initiatief van de gemeente.
Over het algemeen hoopt men dat er nu wel wordt
doorgepakt met de plannen.
Weer andere respondenten vragen zich af hoe de
ontwikkeling van de Kustzone van Almere Haven zich
verhoudt tot andere ontwikkelingen in het stadsdeel.
Sommige bewoners stellen deze vraag, omdat zij geen
overzicht hebben. Anderen stellen de vraag omdat zij
menen dat andere locaties in het stadsdeel zich veel beter
lenen voor woningbouw. En weer andere respondenten
stellen de vraag, omdat zij vrezen dat de prioriteit straks
naar andere delen van het stadsdeel uitgaan en de
participatie rondom de Kustzone Almere Haven voor
niets zal blijken te zijn.
Blauwalg
Vrijwel iedereen wijst op de problemen die blauwalg
veroorzaken. Een kwaliteitsimpuls van de Kustzone van
Almere Haven, met veel aandacht voor de recreatieve en
sportieve functies, vraagt om een goede waterkwaliteit
en dus om een duurzame oplossing van de blauwalg.
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3. Wonen aan de haven
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3. Concrete reacties op de drie scenario’s met mogelijke toekomstbeelden van het gebied
De drie scenario’s spreken aan. De verschillen tussen
de scenario’s geven aanleiding voor een gesprek
en duidelijke meningen. De meningen over de drie
scenario’s zijn verdeeld, maar vaak wordt scenario
drie als de meest aantrekkelijke en logische gezien.
Door de woningbouw te concentreren, kunnen de
overige delen van de Kustzone vooral hun natuurlijke
en recreatieve bestemming behouden en worden
versterkt, waarbij velen zich een combinatie van een
voorzieningencluster voor de windsurfvereniging en
camping nabij het Surfstrand een logische gedachte
vinden. Met name het clusteren van de woningbouw
rondom de jachthaven, kan op draagvlak rekenen.
Indien er een hotel komt, zou zo’n voorziening zich ook
goed lenen rondom de jachthaven. Indien mogelijk,
zou de pont weer in gebruik moeten worden genomen.
Er waren bezoekers die aangaven te kunnen zorgen
voor bemensing van de pont. Ook waren er bezoekers
die, wanneer er woningbouw komt, zich kunnen
voorstellen dat dit tegen de dijk gerealiseerd wordt
(scenario 2). Het scenario dat woningen verspreid
over de gehele Kustzone voorstelt (scenario 1), kon
het minst op draagvlak rekenen.
Het voorstel om de blauwalg-problematiek bij het
strand op te lossen, door het water af te sluiten met
extra natuur (scenario 2), kon op nauwelijks draagvlak
rekenen. Men verwacht dat zo een nieuw probleem
ontstaat, namelijk overlast van insecten. Daarnaast
zou het afsluiten van het water, zoals voorgesteld in
scenario 2, ten koste gaan van het strandgebruik in dit
deel van de Kustzone.

Verdere aandachtspunten
Parkeren en verkeer vragen om veel aandacht.
Vrijwel iedereen stelt dat de extra parkeerdruk – door
woningen, hotel en extra bezoekers – niet afgewenteld
kan worden op omliggende buurten. Het parkeren moet
in de Kustzone opgelost worden, maar wel op zo’n
manier dat er niet te grote betonnen parkeervelden
ontstaan. Dat past niet bij het karakter van de Kustzone.
Hetzelfde geldt voor de infrastructuur die nodig is
om vanaf de dijk de Kustzone in te rijden. Ook deze
moet niet de natuurlijke uitstraling van de Kustzone
verstoren.
Dat de fiets- en wandelverbindingen met de omgeving
naar de Kustzone verbeterd worden, kan rekenen op
groot draagvlak. Hetzelfde geldt voor de verbeteringen
van de interne toegankelijkheid: nu kenmerkt de
Kustzone zich door barrières. In de toekomst moeten
er fiets- en of looppaden komen, waardoor je makkelijk
van het ene deel naar het andere deel kan komen.
Ook het voorstel om het huidige manifestatieterrein te
veranderen in een prettig aantrekkelijk verblijfsgebied,
kan rekenen op steun.
Tot slot geven velen aan graag geïnformeerd en
betrokken te blijven. Wanneer de reacties op de
drie scenario’s verwerkt worden tot één conceptontwikkelingsplan, naar verwachting direct na de
zomervakantie, wil men graag zien wat dit betekent
voor de sfeer, de zonering/indeling van de Kustzone
en wat de bebouwing betekent voor het uitzicht vanuit
bestaande woningen. Tevens wordt gevraagd hoe
de ontwikkeling van de Kustzone zal verlopen. Men
realiseert zich dat dit een meerjarige opgave is, maar
wat zou er nu eerst kunnen komen en wat zou later
kunnen volgen?
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