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Woononigeving

Beste bewoner van de Kimwierde en omgeving,

Het nieuwe woongebouw van Ymere op her Kimwierde veld is opgeleverd.

Nu gaan we het gebied om het nieuwe woongebouw aanpakken. In deze brief 
vertellen we u wat we gaan doen in uw woonomgeving.

Woongebouw Ymere

Datum
21 januan 2020

Uw brief van/kenmerk
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Sinds begin december is het gebouw klaar. De nieuwe bewoners kunnen er in. In 
de 40 appanementen komen straks veelal mensen wonen die nu ook al in Haven 
wonen. De voorrangsregel voor Havenaren heeft een mooi effect gehad.

Herinrichting Kimwierdepark
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Nu het gebouw klaar is, kunnen we beginnen met de directe omgeving er 
omheen. Hier is een inrichtingsplan voor gemaakt. Dit plan is samen met een 
klankbordgroep van bewoners gemaakt. U kunt het plan bekijken op de 
gemeente website: https;//haven.almere.nl/wiiken-in-almere-haven/de- 
wierdcn/

Spelen, sporten en ontmoeten staan centraal

Op de informatieavond voor de Kimwierde in april 2018 is door bewoners 
aangegeven welke functie het park zou moeten hebben. De uitkomst is dat het 
park voor alle leeftijden geschikt moet zijn en dat spelen, sponen en ontmoeten 
centraal staan. De klankbordgroep houdt hier rekening mee.

Er komt een speelplaats, er kan gespon worden op een sportveld en op het 
grasveld komen paden en bankjes om van het (nieuwe) groen te kunnen genieten. 
Ook om het nieuwe woongebouw been komen dezelfde bloemen en planten.

Naar verwachiing is het park in het voorjaar van 2020 grotendeels klaar. We 
houden hierbij rekening met het plantseizoen voor de verschillende planten. Een 
deel van het beplanten wordt nog komend najaar uitgevoerd.
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Omdat in het Kinnvierdepark nu ineer speelplekken voor kinderen konien vvil de 
klankbordgroep ook graag dal voor honden een apane plek komt. Enkele 
hewoners willen dit hondenveldje beheren voor de buun. Hiervoor is de locaiie 
aan de Kiinwierde, langs hei fietspad naar de Oldewierde op het oog. Dii gebied 
zal dan ook opgeknapt vvorden. De oude bosjes maken plaats voor een 
hondenspeelveld met een hek eromheen. Een bankje en afvalbak voor de 
hondenpoep vvorden geplaatst. De inrichting van hei groengebied krijgi dezelfde 
stijl als het Kimvvierdepark, met bloemen, gras en de bestaande bomen. Het 
ontwerp kunt u binnenkort op de boven genoemde website zien. De aanleg is 
waarschijnlijk na de herinrichting van het Kimwierdepark.

Zandwierde en Kimwierde
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Begin 2019 is de oude gymzaal aan de Kimwierde gesloopt. Binnenkort zal ook 
het sportveldje en enkele bomen en bosjes worden verwijderd. De Alliantie heeft 
een bouwplan gemaakt voor de locatie, met 22 middel dure huurwoningen erin. 
Aanvankelijk is door De Alliantie naar de buurt gecommuniceerd dat er 
koopappanementen zouden komen, maar inmiddels is besloten dat het 
huurwoningen worden. Na de zomer 2020 wil De Alliantie de bouw starten.
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