
Van:  
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 21:23 
Aan:  
Onderwerp: Aanbieding - Almere, stad met toekomst 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij stuur ik u ‘Almere, stad met toekomst – een actueel perspectief op Almere nu en later’ toe 
welke 8 juli jl. is vastgesteld door de gemeenteraad van Almere. Bij het document ontvangt u de 
bijbehorende aanbiedingsbrief van wethouder Jan Hoek, tevens voorzitter Bestuurlijk Overleg 
Almere 2.0.  
 
Via bijgaande link kunt u ‘Almere, Stad met Toekomst’ downloaden. 
https://we.tl/t-BIw17oVjAQ 
 
Almere, Stad met toekomst is een aanvulling op het Perspectief Oostflank MRA (november 2020) en 
daarmee een bouwsteen voor de MRA verstedelijkingstrategie. Tevens vormt het de basis voor de 
Almeerse omgevingsvisie. Om de ambities van beide perspectieven te verwezenlijken wordt 
momenteel gewerkt aan een uitvoeringsagenda Almere 2.0, een gezamenlijke agenda van de 
samenwerkende overheden. Samen zetten we ons hiermee in om Almere met haar bijzondere 
kwaliteiten, op een groene, gezonde en veerkrachtige manier door te ontwikkelen, als onderdeel van 
een sterke metropoolregio.  
 
Het document wordt gedrukt en binnenkort naar u toegestuurd. Ook zijn beide perspectieven 
digitaal beschikbaar op onze website almere20.nl/almere-2050/ 
 
Met hartelijke groet,  
 
Projectdirecteur Almere 2.0 | Handelingsperspectief Oostflank MRA 2020 - 2030 
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Aanbieding Almere, stad met toekomst  

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Met veel trots en plezier stuur ik u hierbij ‘Almere, stad met toekomst – een actueel perspectief op Almere 

nu en later’ toe. Afgelopen twee jaar is door verschillende overheden en partners in onze stad en regio 

intensief gewerkt aan dit lange termijn perspectief voor Almere. Deze specifieke ontwikkelingskoers voor 

Almere is een aanvulling op het Perspectief Oostflank MRA (november 2020) en daarmee een bouwsteen 

voor de MRA verstedelijkingstrategie en de Almeerse omgevingsvisie. Samen zetten we ons hiermee in om 

dit wonder van een stad met haar bijzondere kwaliteiten, op een groene, gezonde en veerkrachtige manier 

door te ontwikkelen, als onderdeel van een sterke metropoolregio. 

60.000 - 85.000 woningen extra 

De druk op de woningmarkt is onverminderd groot in Almere en de regio en er is een enorm tekort aan 

bereikbare en betaalbare woningen. Dit met alle gevolgen van dien.  We grijpen deze opgave aan door 

tempo te maken in het realiseren van kwalitatieve hoogwaardige woonmilieus die de stad nog 

aantrekkelijker, mooier en leuker maken. Almere biedt ruimte voor de grote woningbehoefte van bewoners 

in stad en regio. ‘Almere, stad met toekomst’ laat zien dat de bouw van 60.000 tot 85.000 woningen 

mogelijk is vanaf 2020, waarvan zo’n 25.000 tot 2030. Dat is meer dan in Rijkstructuurvisie uit 2013 is 

voorzien. Het gaat hierbij om een combinatie van meer woningen in de stad die er al is, met specifiek 

daarbinnen de ontwikkeling van Centraal Almere en hogere dichtheden in Almere Pampus. Het gaat hierbij 

om kwalitatief hoogwaardige woon- en werkmilieus die écht onderscheidend zijn en kwaliteit toevoegen.  

We bouwen voort op unieke kwaliteiten 
New Town Almere, inmiddels 45 jaar en met een diverse samenleving van ruim 215.000 inwoners, kent een 
aantal specifieke en bijzondere kwaliteiten die we koesteren. De suburbane stedelijkheid met groen, 
voorzieningen, aangenaam en betaalbaar wonen wordt alom gewaardeerd. De rijkheid aan groen en water, 
de ruimte, de vrij liggende busbanen en fietspaden, het leuke en wijze wonen, de goede zorg, het kunnen 
sporten, het zijn allemaal elementen die de stad tot een wonder maakt! 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
We bouwen met het perspectief op Almere voort op het unieke karakter van de stad die zijn oorsprong kent 
in het gedachtegoed van de Garden City, waarbij meerdere kernen worden omgeven door groen en water. 
Het biedt een uitstekende basis voor een gezonde, biodiverse en klimaatadaptieve stad waarbij stad en 
natuur steeds meer raken vervlochten. We werken aan een groener groeiende stad voortbouwend op de 
thema’s, innovaties en inspiraties van de Floriade voor een gezonde, leefbare en duurzame stad van de 
toekomst. Een stad waar mensen initiatieven nemen en ondernemend zijn,  en waar experimenten en 
innoveren de kans krijgen.  
 
We blijven dus vasthouden aan de in RRAAM in 2013 vastgestelde koers gericht op een evenwichtige 
gezonde groei waarbij naast het bouwen van huizen ook serieus werk wordt gemaakt op het gebied van 
bereikbaarheid, werkgelegenheid, economie, (hoger) onderwijs, cultuur, recreatie, kansengelijkheid. En met 
aandacht voor de stad die er al is. Onderwerpen waarbij we elkaar nodig hebben om hierin stappen te 
maken. 
 
Vol inzetten op werkgelegenheid, onderwijs en voorzieningen  
Almere heeft op dit moment de laagste score van de hele noordelijke Randstad in de verhouding tussen 
arbeidsplaatsen en woningen. Almeerders reizen vaak en lang voor hun werk. En de economie is kwetsbaar. 
We zetten dan ook in op het aanjagen van ondernemerschap en bedrijvigheid. Dit vraagt om verdergaand 
versterken van het vestigingsklimaat van Almere en een aantal economische clusters die kansrijk zijn: ICT-
Tech, circulaire economie, toerisme en recreatie, logistiek én de energietransitie. Formele werklocaties zoals 
bedrijventerreinen worden versterkt, informele werklocaties in Centraal Almere, de stadsdeelcentra en rond 
de knooppunten van openbaar vervoer worden gestimuleerd.  
 
Uiteraard zijn goed primair en voortgezet onderwijs essentieel in het streven naar kansengelijkheid in 
Almere en zijn het fundament onder de latere ontwikkeling van de jeugd. Daarnaast is de doorontwikkeling 
van middelbaar en hoger onderwijs van belang om het samenspel tussen kennis en bedrijvigheid verder op 
gang te brengen in de stad. Dit zal leiden tot meer banen op mbo- hbo- en wo-niveau zodat meer 
Almeerders in hun eigen stad kunnen werken.  
 
Er mag nog wel meer reuring komen in de stad in zowel Centraal Almere als daarbuiten. Het niveau van 
voorzieningen – cultureel & onderwijs – heeft een impuls nodig om te passen bij positie van één van de 
grootste steden van het land. Er liggen kansen op het gebied van recreatie en toerisme met het Nationaal 
Park Nieuwland, de kusten van Haven, Poort, het Weerwater - en op termijn Pampus en de bossen van 
Almeerderhout.  
 
Aandacht nodig voor de stad die er al is 
Een veerkrachtige samenleving is het fundament onder een blijvende, evenwichtige en gezonde 
ontwikkeling van Almere. En dat gaat niet vanzelf. Het is nodig om in te zetten in op een langjarige 
wijkgerichte aanpak waarmee de stad mee ontwikkelt met de behoeften van haar bewoners, waarmee de 
sociaaleconomische positie van de inwoners wordt verbeterd en de toekomstbestendigheid van wijken 
wordt vergroot. De veranderende bevolkingssamenstelling vraagt om een grotere variëteit aan 
mogelijkheden om te leven, te werken, te wonen, te leren, te ontmoeten en te recreëren. Hierbij is het van 
belang om samen met bewoners en partners in de wijken sociaaleconomische investeringen te combineren 
met fysieke ingrepen die in de vele verouderende wijken - met name de wijken gebouwd vanaf de jaren 70 
t/m de jaren 90 - noodzakelijk zijn.  
 

 



 

 

 

 

 

Goede bereikbaarheid nodig 

Zelfs als we grote stappen kunnen zetten op het gebied van veel meer lokale werkgelegenheid blijven grote 

aantallen Almeerders en Flevolanders naar hun werk gaan elders in de MRA. Voor een goede ontsluiting 

zowel via de weg als via het openbaar vervoer moeten nu voorbereidingen worden getroffen. De bouw van 

de reeds geplande woningen tot 2030 zal de druk op de reeds bestaande infrastructuur aanzienlijk verhogen. 

Zonder investeringen is verdere groei niet mogelijk. In de Rijksstructuurvisie is het realiseren van een 

IJmeerverbinding als stip op de horizon gepositioneerd. Dit kan de bestaande infrastructuur ontlasten en 

tegelijkertijd nieuwe gebieden ontsluiten. Een extra openbaar vervoer verbinding biedt daarbij het voordeel 

van ontvlechting; doorgaande intercity-verbindingen worden sneller terwijl het regionale vervoer via een 

IJmeerverbinding wordt afgehandeld. De afweging over investeringen in bereikbaarheid vindt plaats in het 

programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. 

Stap voor stap en met elkaar 
Met ‘Almere, stad met toekomst’ kijken we echt ver vooruit, voorbij de huidige kaders en beleidshorizonnen, 
denkend vanuit een droom in een tijd die we niet kunnen bevatten. Eerder kozen we met elkaar voor een 
adaptieve benadering. We leggen geen eindbeeld of einddatum vast voor de ontwikkeling, maar werken 
stap voor stap, naar het toekomstperspectief. Almere is in krap 50 jaar tijd uitgegroeid tot een geweldige 
stad, maar er is ook nog veel werk te verzetten en daar hebben we ieders inzet voor nodig. Ik hoop dat het 
perspectief u inspireert en zet graag het werk met u voort in het dichterbij brengen van het perspectief -  in 
het samenwerken aan de toekomst van Almere! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Hoek,  
Wethouder Almere en voorzitter Bestuurlijk Overleg Almere 2.0, 
 
namens het Bestuurlijk Overleg Almere 2.0 (gemeente Amsterdam, gemeente Almere, provincie Flevoland, 
ministeries van BZK, LNV en EZK, Rijksvastgoedbedrijf)  
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