PROJECTENDAG 2018

Aan de leden van de Gemeenteraad Almere en Provinciale Staten Flevoland,
Graag nodigen wij u van 09.45 uur tot 16.00 uur uit voor de Almere 2.0 Projectendag op
zaterdag 29 september. Op deze dag informeren wij u over de stand van zaken van de
Programmalijnen en sleutelprojecten van Almere 2.0.
De gemeente Almere, de provincie Flevoland en het Rijk werken onder de noemer Almere
2.0 gezamenlijk aan de groei van Almere. Het toekomstperspectief voor Almere is een
westelijk georiënteerde stad met circa 60.000 nieuwe woningen waar het prettig wonen,
werken en recreëren is met een forse groei van het aantal arbeidsplaatsen. Naast afspraken
over woningbouw en bereikbaarheid hebben het Rijk, de provincie Flevoland en de
gemeente Almere gezamenlijk het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) ingesteld.
Voor bestedingen uit het FVA wordt gewerkt met een Meerjarenprogramma (2017-2021) dat
langs programmalijnen is vormgegeven. Elke programmalijn bestaat uit een aantal
sleutelprojecten. Jaarlijks wordt bij de begrotingsbehandeling in Gemeenteraad en
Provinciale Staten het volgende Jaarprogramma vastgesteld. Dit najaar zal het
Jaarprogramma 2019 van het FVA ter besluitvorming aan de orde komen.
Op de Projectendag krijgt u nadere informatie over de projecten, die u in staat stelt een
afgewogen besluit te nemen tijdens de begrotingsbehandeling. Tijdens deze Projectendag
zullen, naast ambtenaren, ook partners en stakeholders vanuit de stad aanwezig zijn.
Bijgevoegd vindt u een beknopt dagprogramma.
We hopen u deze dag dan ook te mogen ontvangen bij het Van der Valk Hotel Almere.
Vanaf daar zullen de excursies naar de projecten in de stad plaatsvinden.
In verband met het organiseren van catering en vervoer kunt u zich t/m 21 september voor
deze Projectendag aanmelden via csoredjo@almere.nl. Geeft u daarbij aan welke twee
programmalijnen u wilt bijwonen. Wanneer u slechts één dagdeel aanwezig kunt zijn
vernemen wij graag of u gebruik wilt maken van de lunch.
Tot ziens op zaterdag 29 september!
Met vriendelijke groet,
Programmateam Almere 2.0

ZATERDAG 29 SEPTEMBER
BEGIN- EN EINDPUNT:
VAN DE VALK HOTEL ALMERE
VELUWEZOOM 45, ALMERE

Programma

09.45 uur

Inloop met koffie en thee

10.00 uur

Plenaire aftrap : Welkom en introductie programma Almere 2.0

10.30 uur

Bezoek sleutelprojecten
- Versterken leer- en werkomgeving of
- Cultuur, recreatie en toerisme

13.00 uur

Gezamenlijke lunch

13.45 uur

Bezoek sleutelprojecten
- Versterken hart van de stad of
- Energy on Upcycling of
- Vernieuwend Wonen

16.00 uur

Afsluitend drankje

Excursies

Versterken hart van de stad
Het centrum als hart van Almere klopt en met trots mag het zich de beste binnenstad
van Nederland 2017-2019 noemen. Het hart van de stad krijgt de komende jaren een forse
verstedelijkingsimpuls. Er wordt toegewerkt naar een binnenstad met een grootstedelijk
voorzieningenniveau en een optimale functiemix van wonen, werken, winkelen, cultuur,
onderwijs, horeca, recreatie en evenementen. Tijdens de projectendag maken we graag
met u een fietstocht langs de voor deze programmalijn belangrijkste locaties en
informeren u over de komende ontwikkelingen in het centrum.
Fietsen zijn aanwezig.

Versterken leer- en werkomgeving
Flevo Campus is vorig jaar van start gegaan. Tijdens de projectendag presenteren wij u de
actuele stand van zaken. Daarnaast legt Karin Senf (OMFL) uit welke concrete kennisvragen
ondernemers aan de Flevo Campus stellen. Ron Methorst (lector Aeres) staat stil bij de wens
van veel jonge boeren om meer ecologisch en maatschappelijk verantwoord te gaan
produceren. Ahmet Polat laat eerste beelden zien van de film ‘De smaak van Flevoland’ die
hij maakt naar aanleiding van zijn inzichten die hij heeft opgedaan bij de Denktank van de
(internationale) zomerschool. Ook lichten we toe hoe ver we staan met ‘Floriade Werkt!’: het
programma waarmee de provincie Flevoland kennisontwikkeling en innovatie op het gebied
van de Floriade thema's stimuleert. Vervolgens gaan we naar buiten en schetsen we de
voortgang van de nieuwbouw van de Hogeschool op het Floriadeterrein.

Energy on Upcycling
Op 7 september jl. heeft Almere bij de ingebruikname van de locatie van het
Grondstoffencollectief op De Vaart de nationale grondstoffendag gelanceerd en andere
overheden en bedrijven opgeroepen om dit initiatief over te nemen.
Wij nemen u mee naar deze locatie en praten u graag bij over alle ontwikkelingen rondom
het opwaarderen van reststromen, zoals de uitslag van de competitie Upcycle City. Enkele
ondernemers laten u zien hoe zij nu al stappen zetten op weg naar de circulaire stad.
Daarnaast informeren wij u graag over het onderzoek naar de mogelijkheden van
Ultradiepe Geothermie voor Almere. Daarbij zullen we ook ingaan op de risico’s van deze
techniek naar aanleiding van de berichtgeving in de pers deze zomer.

Cultuur, recreatie en toerisme
We nemen u graag mee op excursie naar het Oostvaardersbos. Dit gebied is het
uitloopgebied van de grote grazers en het toekomstige entreegebied naar de
Oostvaardersplassenbeleving. De boswachter van Staatsbosbeheer neemt u wandelend
mee door het gebied en vertelt u welke bijzondere natuur hier nu al te vinden is en waar nu
al aan gewerkt wordt. Het advies is wel: neem uw wandelschoenen mee.

Vernieuwend Wonen
Jacqueline Tellinga (projectleider BouwEXPO Tiny Housing en planoloog) praat u bij over de
woonexperimenten van het Woningbouwatelier en het belang van het doen van
experimenten. Vervolgens bezoekt u met haar de succesvolle BouwEXPO Tiny Housing. Hier
ziet u een reeks compacte, betaalbare huisjes. Jacqueline laat zien dat deze
bouwstroom/levenswijze een heel divers publiek aantrekt. De huisjes en de verhalen
erachter gelden inmiddels als grote inspiratiebron voor vergelijkbare initiatieven binnen en
(ver) buiten Almere.

Wie goed om zich heen kijkt, ziet dat de Randstad bruist. De woningmarkt floreert, de
economie groeit, er komen meer banen en bedrijvigheid. Veel mensen zijn dan ook op zoek
naar een plek om te wonen in de Metropoolregio Amsterdam. Almere draagt daar graag aan
bij en zal daarom de komende jaren groeien. Maar we doen meer dan alleen huizen
bouwen. Met het programma Almere 2.0 investeren we in de kwaliteiten van de stad. Een
stad waar inwoners trots op zijn, met plezier leven en zich naar hartenlust kunnen ontplooien.
Een stad waar bedrijven zich graag vestigen en bezoekers verrast worden.
Gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk werken samen
aan het programma Almere 2.0.

