Advies vernieuwend welzijn Almere Hout
Cle Burgers, sociaal kwartiermaker Almere Hout, dec 2021.

Inleiding
Almere Hout is onder te verdelen in drie verschillende wijken in opzet en stadsontwikkeling: Oosterwold, Nobelhorst
en Vogelhorst. In Oosterwold is gekozen voor een wijkontwikkeling waarbij sociale en maatschappelijke voorzieningen
organisch en op initiatief van of in samenspraak met bewoners tot stand komt. Denk hierbij aan publieke ontmoetingsplekken (zoals speeltuin, buurthuis, cultuurhuis, jongerencentrum), het welzijnswerk (opbouwwerk, jongerenwerk, kinderwerk) en de (fysieke) aanwezigheid van het wijkteam.
In Nobelhorst heeft de gemeente andere keuzes gemaakt met het opzetten van vier buurtschappen in samenwerking met woningcorporatie Ymere. Het idee is dat er een dorpse sfeer ontstaat doordat bewoners en ondernemers
grotendeels zelf vorm aan de eigen buurt en leefomgeving kunnen geven. Vogelhorst is 25 jaar geleden gebouwd als
een villawijk aan de rand van Almere en heeft vanuit het verleden geen voorzieningen in de wijk. Inmiddels wordt
gebouwd aan Vogelhorst 2.
Hoe is de sociale infrastructuur in Almere Hout de afgelopen jaren (organisch) tot ontwikkeling gekomen en wat kan
hieruit afgeleid worden voor de toekomst?
Het volgende beeld komt naar voren:
1.	Positief is de grote hoeveelheid initiatieven vanuit bewoners. Echter, de initiatieven hebben een privaat karakter,
staan veelal op zichzelf en zijn nauwelijks bekend. Er is weinig verbinding met elkaar en met professionals in de
wijk.
2. Het ontbreken van zichtbaarheid en bekendheid van initiatieven en activiteiten in Almere Hout.
3. Onzichtbaarheid van het wijkteam.
4. Gemis van neutrale ontmoetingsruimtes.
5. Gemis aan voorzieningen en activiteiten voor jongeren.
Het bovenstaande beeld is verder onderzocht, onder andere door gesprekken te voeren met verschillende professionals en bewonersgroepen. De bevindingen zijn uitgewerkt en samen met de aanbevelingen opgenomen in dit advies.
Het opbouwwerk heeft een centrale plek in het tot stand komen en de uitvoering door de functie van aanjager en
verbinder tussen bewoners en professionals in de wijk.

Opbouwwerk Almere Hout

Alle partners in de wijk geven aan te willen samenwerken en behoefte te hebben aan het delen van kennis en informatie. Belangrijk daarbij is dat het proces wordt gefaciliteerd door het opbouwwerk. De rol van de opbouwwerker is
gericht op het proces van verbinden en samenwerken van bewonersinitiatieven en wijkprofessionals onderling. Het
managen van wederzijdse verwachtingen, elkaar leren kennen en weten te vinden. Het opbouwwerk doet ook aan
belangenbehartiging en biedt ondersteuning aan bewoners(initiatieven) en buurtontmoetingsplekken. Bewoners zijn
eigenaar van hun idee en initiatief. Ondersteuning is daarbij gericht op hoe een initiatief tot bloei kan komen, empowerment en het vergroten van draagvlak onder bewoners en professionals. Verschillende partners in de wijk kunnen
deel zijn van de uitvoering van een bewonersproject of -activiteit. Opbouwwerk speelt daarnaast een belangrijke
rol bij het agenderen en signaleren van thema’s in de wijk en bij het bekendheid geven en het zichtbaar maken van
bewonersinitiatieven en maatschappelijke voorzieningen.
Aanbeveling
•	Een opbouwwerker in de wijk voor ondersteuning van bewonersinitiatieven, buurtontmoetingsplekken en het
leggen van verbindingen is voor de toekomst wenselijk.
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Wijkteam in Almere Hout

Laagdrempelige toegang
Almere Hout heeft geen eigen wijkteam. De wijk valt onder het wijkteam Almere Haven en is daardoor niet laagdrempelig toegankelijk. Er is geen kantoor en spreekuur en vanuit Nobelhorst is de afstand naar het kantoor in Almere
Haven 6 km. Er rijdt alleen een buurtbus van Nobelhorst naar Tussen de Vaarten. In de toekomst wordt dit mogelijk
een lijnbus. Vanuit Vogelhorst en Oosterwold is er geen openbaar vervoer. Bewoners van Almere Hout zijn over het
algemeen meer gericht op Almere Stad Oost dan op Almere Haven voor wat betreft winkels, school, huisarts, sportverenigingen, e.d.
Aanbeveling:
•	Aansluiting bij wijkteam Tussen de Vaarten, Waterwijk & Verzetswijk ligt meer voor de hand gezien vanuit het
oogpunt van bewoners oriëntatie op Almere Stad Oost en bereikbaarheid.
•	Een fysieke plek in het stadsdeel voor het wijkteam die vrij toegankelijk is voor bewoners en waar privacy gewaarborgd is. Bij gebrek aan geschikte locaties is de inzet van een mobiele wijkteam bus voor spreekuren wenselijk.
Kavelwegverenigingen en mediation
Conflicten tussen bewoners komen met name voor in Oosterwold en hebben vaak betrekking op verschillende interpretaties van de regels voor kavelindelingen of het niet naleven daarvan. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van niet-vergunde
bouwwerken. Sinds een jaar heeft de gemeente twee handhavers in Oosterwold die toezien op het naleven van de
bouwvergunning. In sommige situaties escaleert het conflict tussen bewoners en wordt Team Woonoverlast of Mediation van de gemeente ingeschakeld. In al deze situaties praten bewoners hoofdzakelijk over elkaar in plaats van met elkaar.
Diverse bewoners en Platform Oosterwold willen dat er een begeleidingstraject komt voor de kavelwegverenigingen.
Aanbeveling:
•	Bewoners van Oosterwold adviseren en ondersteunen bij het in eigen beheer (organisatorisch en financieel)
opzetten van een mediation- en begeleidingsaanbod voor kavelwegverenigingen. In samenwerking met Plaform
Oosterwold is nader omschreven wat het begeleidingstraject inhoudt.
Vergrijzing
Het onderzoek van Ivan Nio (www.ivannio.nl/communities-in-oosterwold/) laat zien dat er verhoudingsgewijs veel
vijftigers en zestigers (empty nesters) in Oosterwold wonen. In Vogelhorst is er sprake van vergrijzing. Dit betekent dat
er in de nabije toekomst een relatief grote groep ouderen in dit gebied woont. Opvallend in Oosterwold is dat bij de
realisatie van kavelwegen en doorwaadbare zones geen rekening gehouden wordt met rolstoelgebruikers. Daar wordt
niet over nagedacht door bewoners en is niet opgenomen in de spelregels die de gemeente opgesteld heeft.
Aanbeveling:
•	Nader onderzoek naar toegankelijkheid van openbare ruimtes in Oosterwold voor mensen met een beperking en
anticiperen op de vergrijzing de komende 10 jaar door de gemeentelijke afdeling Wonen en Zorg.
Samenwerking in de wijk
De vooronderstelling dat bewoners in Oosterwold hun problemen wel zelf op kunnen lossen wordt zowel door het
wijkteam als de huisartsen weerlegd. Individuele hulpvragen zijn deels onafhankelijk van de sociaal-economische status van bewoners. Bij meldingen valt de grote hoeveelheid stressgerelateerde problematiek op in met name Oosterwold. Wenselijk is dat bewoners in een vroeg stadium de weg weten te vinden naar het wijkteam. Samenwerking met
professionals en bewonersgroepen kan de drempel om hulp te vragen verlagen.
Aanbeveling
•	Samenwerking met bewonersgroepen en professionals in Almere Hout voor vroegtijdige signalering en doorverwijzing van individuele problematiek.

Buurtontmoetingsplekken in Almere Hout

Toegankelijkheid van private buurtontmoetingsplekken
Dat neutrale laagdrempelige ontmoetingsruimtes niet in de plannen voor wijkontwikkeling is opgenomen wordt door
zowel bewoners als professionals als een groot gemis gezien en is mogelijk schadelijk voor de toekomst. Het is een
onderwerp dat steeds terugkomt in de gesprekken in met name Oosterwold en Vogelhorst. Particuliere initiatieven
bieden een zeer beperkte toegang tot buurtactiviteiten en buurtontmoeting.
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De activiteiten van een buurtschap in Nobelhorst zijn alleen toegankelijk voor de leden (Members Only) en hebben
daarmee een privaat karakter. Het betekent dat bijvoorbeeld een activiteit van buurtschap Midden niet toegankelijk
is voor een bewoner van buurtschap Zuid, Noord of de Vallei. De buurtschappen zijn zeer terughoudend met het verhuren van ruimtes aan derden, zoals organisaties die activiteiten aanbieden voor heel Almere Hout. Daarnaast blijkt
dat ongeveer 25% van de bewoners geen lid meer is, waaronder veel huurders van Ymere, die afhaken omdat ze het
lidmaatschap (66 euro per jaar) niet kunnen betalen. De huidige opzet van de buurtschappen werpt drempels op en
daarmee is er sprake van een uitsluitingsmechanisme voor met name kwetsbare groepen.
Aanbeveling
•	Onderzoeken in hoeverre private ontmoetingsplekken algemeen toegankelijker gemaakt kunnen worden.
•	Ondersteuning van de buurtontmoetingsplekken door het opbouwwerk.
•	Laagdrempelige toegang garanderen en voor de toekomst borgen door gemeentelijk vastgoed neer te zetten.
De gemeente treedt op als eigenaar van een Multi Functionele Accommodatie voor Almere Hout met meerdere
kleine en grote ruimtes die door verschillende (doel)groepen gebruikt kunnen worden en waarbij het beheer en
de programmering deels bij de bewoners ligt.
Zelforganisatie
Het zelf organiserend vermogen voor het opzetten en financieren (eigen bijdrage, fondsen, donateurs) van collectieve,
algemene voorzieningen (bijvoorbeeld, speeltuinvereniging, buurtrestaurant, gemeenschapshuis) in eigen beheer is
er (nog) niet in Oosterwold. De mogelijkheden die de spelregels van Oosterwold bieden op dit onderdeel van samenlevingsopbouw worden vooralsnog onvoldoende benut. Alle initiatieven zijn tot nu toe selectief.
Aanbeveling
•	Activeren en ondersteunen van bewoners voor het opzetten en financieren van collectieve voorzieningen in
eigen beheer, zoals een speeltuinvereniging, buurtrestaurant, etc. Bij de ontwikkeling van fase 1b kan dit vanaf
het begin aangemoedigd en ondersteund worden.

Jongeren in Almere Hout

Professionele partners en bewonersorganisaties geven aan dat er geen voorzieningen en nauwelijks activiteiten voor
jongeren (13+) in Almere Hout zijn. Dit wordt gezien als een gemis en een zorg voor de toekomst. De komende 15 jaar
zal Almere Hout een kinderrijk gebied zijn. Alleen al in Oosterwold komen 4 tot 5 basisscholen met naar verwachting
rond de 1.500 kinderen in 2030.
De eerste situaties van jongerenoverlast zijn inmiddels gemeld bij de politie en de wijkagent heeft de eerste signalen
van groepsvorming en onderlinge strijd. Meldingen worden besproken in het JIT maar kunnen niet opgepakt worden
door het jongerenwerk waardoor niet ingegaan kan worden op de individuele situatie van de jongere en de groepsdynamiek om zo de negatieve gevolgen van groepsvorming te voorkomen en veiligheid te waarborgen. De inzet van
sportactiviteiten in de openbare ruimte door het buurtsportwerk om de doelgroep 13+ te bereiken is minimaal, mede
door de beperkt beschikbare locaties.
Aanbeveling
•	Individuele begeleiding en een groepsdynamische benadering is nodig om negatieve groepsvorming preventief
op te pakken. Daarvoor is inzet van ambulant jongerenwerk wenselijk. Te beginnen in Nobelhorst en in de toekomst uit te bereiden naar Vogelhorst en Oosterwold.
•	Daarnaast inzetten op jongerenparticipatie, immers er is sprake van verveling. Het locatie gebonden jongerenwerk kan in samenspraak activiteiten opzetten op locatie en insteken op talenten waar jongeren goed in zijn. Een
locatie kan zijn een ruimte op bepaalde tijden in een buurtschuur of school in Nobelhorst of Oosterwold.
•	Een kinderrijke wijk ontwikkelt zich door en de aanwezige voorzieningen dienen daarin mee te groeien. Dit
vraagt om een flexibele inzet van gemeentelijk vastgoed.
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Bijlage 1
Sociale infrastructuur Oosterwold

Bewonersinitiatieven en -activiteiten
Een aantal initiatiefnemers is benaderd en gevraagd of ondersteuning wenselijk c.q. nodig is. Bij sommige initiatieven
is daar ook direct actie uit voortgekomen. Live to Be heeft gevraagd om advies bij het opzetten van een kleinschalig
project begeleid/beschermd wonen en wil graag in gesprek met de gemeente om zorgaanbieder te worden. Daarnaast is voor een toekomstige tijdelijke bewoner verwezen naar het wijkteam voor aanvraag WMO individuele begeleiding. Met Bostuin zijn verschillende gesprekken gevoerd over de opzet en organisatie van een buurtlokaal (Boshart)
op het terrein voor de 85 bewoners. Daarnaast is er ondersteuning en advies gegeven over hoe het buurtlokaal een
bredere functie voor de buurt kan krijgen.
Verder onderzoek naar initiatieven is wenselijk, dit kan via oproepen social media, aanvragen wijkbudget en via via.
Gemeenschapsvoorzieningen op wijkniveau
Het betreft voorzieningen die bijdragen aan gemeenschapsontwikkeling en de sociale wijkontwikkeling.
Overheid betrokken bij realisatie voorziening
• Basisscholen: Er komen vier à vijf schoolgebouwen. In 2022 opent het eerste schoolgebouw aan de Burchard de
Volderstraat (Kievitsweg) met een ecologische basisschool van Prisma. Het tweede schoolgebouw opent volgens
planning in 2024 aan de Goudplevierweg. Hierin start de Vrije school. In de tussentijd zal ook de Almeerse Scholengroep (ASG) voor openbaar onderwijs een school starten in 2022 of 2023. In samenwerking met bewoners is
een notitie Schoolstichting Oosterwold opgesteld.
•	Bij de schoollocatie aan de Kievietsweg is aangrenzend een kavel gereserveerd voor maatschappelijke voorzieningen. Er komt een gebiedskantoor van de gemeente. Het overleg is gestart voor verdere invulling. Gedacht
wordt aan een bibliotheek, sporthal en horeca.
•	
Basisschool Sophia: particuliere school op basis van de filosofie/visie van de antroposofie. Wordt erkent door de
overheid, maar niet gefinancierd door de overheid. Hebben 18 kinderen willen doorgroeien naar 60 kinderen.
Bouwt een nieuwe locatie aan de Neolithicumweg.
•	
Kinderdagverblijf School uit de Toekomst (totaal 40 peuters) aan de Toekomststraat.
•	Voor een cultuurhuis is geen financiering voorhanden, terwijl het wel onderdeel is van gemeentelijk beleid in het
streven naar een cultuurhuis per stadsdeel.
• Sport: Geen plannen sportbeleid gemeente
• Zorg en Welzijn: Op de kavel voor maatschappelijke voorzieningen. Dit is een mogelijke locatie voor het wijkteam
in de toekomst. De eerste gesprekken met Zorggroep Almere worden gevoerd voor de realisatie van een gezondheidscentrum.
•	
Publieke ontmoetingsplekken
Trapveldjes, natuurspeelterrein, vakantie bouwdorpen, speelplaats. Deze voorzieningen zullen voor een deel
spontaan ontstaan op initiatief van bewoners op de eigen kavel, in combinatie met doorwaadbare zones of op
archeologische vindplaatsen. Op wijkniveau is er planologisch geen rekening mee gehouden. Het is van belang
blijvende ruimte in de wijk te reserveren en archeologische vindplaatsen die niet bebouwd worden te gebruiken. Op twee archeologische vindplekken wordt een pilot gestart over de toekomstige functie en gebruik van de
locatie. Hierbij wordt onder andere gedacht aan het inrichten van de locatie voor stadslandbouw en speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren.
Er zijn twee publieke ontmoetingsplekken:
-	In het gedeelte van de Eemvallei (bij Kathedralenbos) wordt een speeltuin ontwikkeld met natuurlijk spelmateriaal voor kinderen tot 12 jaar. Het is een project van Stichting Buytenwold op het terrein van Staatsbosbeheer.
- In Vogelhorst is een speeltuintje waar veel gebruik van gemaakt wordt door bewoners van Oosterwold.
Particulier initiatief
• Er zijn twee bewonersinitiatieven voor een Buurthuis in Oosterwold.
a.	Het eerste initiatief is van bewoners van Meerwonen onder de naam Boshart van Stichting Cultuurtuinen. Zij
hebben een kant en klaar buurtlokaal beschikbaar voor de bewoners van Oosterwold. Zij oriënteren zich op
de invulling hiervan.
b.	Het tweede initiatief is van Ben Snoo. Hij heeft een concreet plan en kavel op het oog bij de Lidl (bedrijventerrein). Planning is eind 2021 kavel en financiering rond te hebben en hij verwacht eind 2022/begin 2023
operationeel te zijn. Idee is een buurthuis voor heel Almere Hout met diverse doelgroepen, van en door
bewoners.
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Kavelwegverenigingen
Bij veel kavelwegverenigingen loopt de samenwerking niet zoals gewenst en hebben besturen zeer beperkt mandaat of
zijn de sociale verbanden erg los. Onder andere het rapport van Ivan Nio en Platform Oosterwold geven hierbij aan dat
facilitering en ondersteuning nodig is bij het voortraject van het opzetten van de kavelvereniging en bij het sociale proces
van samenwerking. De ondersteuning dient betrekking te hebben op twee facetten/fases van de kavelverenigingen.
a. Nieuwe kavelverenigingen.
	Ondersteuning aan de voorkant van het proces. Vanaf het moment dat initiatiefnemers een stip zetten en meerdere initiatiefnemers met elkaar in gesprek gaan over de rangschikking van kavels en aanleg van een kavelweg.
Ook kunnen ideeën over stadslandbouw en doorwaadbare zones collectief besproken worden. Denk hierbij aan
uitruilen en clustering van ruimtes. Het is de fase voordat initiatiefnemers een beslissing nemen tot aankoop en
bouw en dat een kavelvereniging opgericht wordt.
b.	Bestaande kavelverenigingen.
	Er bestaan grote verschillen in het functioneren van kavelverenigingen. Sommige kavelverenigingen doen het
minimale of het bestuur heeft beperkt mandaat. Anderen leggen juist alles bij het bestuur neer. In deze situaties
functioneert de kavelvereniging niet als een actieve bewonersgroep. Er is weinig samenwerking en overleg. Ook
worden andere behoeftes die leven bij bewoners niet zichtbaar. De vraag is hoeveel kavelverenigingen hiermee
worstelen en of ondersteuning op het proces wenselijk is.
c.	Bij sommige kavelverenigingen zijn de relaties zodanig gebrouilleerd dat er regelmatig melding bij de gemeente
gedaan wordt over overtreding van de bouwvoorschriften met als gevolg dat handhaving langs komt. Het conflict
escaleert op deze wijze. Diverse bewoners geven aan dat het wenselijk is dat een mediator de melding oppakt en
in gesprek gaat met bewoners.
Buurtontmoetingsplekken (privaat)
Oosterwold is een proeftuin voor een nieuw soort publiek domein ontwikkeld op private kavels. Het betekent dat
initiatiefnemers een soort hybride publieke goederen creëren. In de praktijk betekent dit dat er een selectief beleid is
met betrekking tot wie toegelaten wordt. De eigenaren hanteren allen het criterium dat het past binnen de doelstelling van hun project. Voor het gebruik van de ruimtes worden huurkosten in rekening gebracht. Er is geen sprake van
laagdrempelige buurtactiviteiten. Buurthuis Boshart heeft dit wel voor ogen voor in eerste instantie de bewoners van
Meerwonen. Zij hebben de intentie om breder voor de buurt activiteiten op te zetten.
De volgende locaties zijn bekend:
• Buurthuis Boshart (Meerwonen)
• Lichtschip (Live to Be)
• Tuinkamer (Het Paradijsvogelbosje)
• Stal Stadsboerderij
• Atelierruimte Bosveld 1
• Zorgboerderij Uniek leven (café achtige setting)
• Paviljoen Demopark
• De Vuurplaats

Sociale infrastructuur Nobelhorst

Gemeenschapsvoorzieningen op wijkniveau
Het betreft voorzieningen die bijdragen aan gemeenschapsontwikkeling en de sociale wijkontwikkeling.
Overheid betrokken bij realisatie voorziening
•	
Basisscholen: Twee basisscholen (Universum en De Verwondering) met een wachttijd van 4 jaar. Verder is er een
campus i.o. voor een montessorischool met basis- en voortgezet onderwijs.
• Gymzaal beschikbaar bij de basisschool.
•	
Bouwkeet voor tieners: Initiatief van Kinderdagverblijf Sterrenrijk om een bouwkeet te plaatsen op een tijdelijk
beschikbare kavel voor BSO-tieneractiviteiten (tot 13 jr). Sterrenrijk is hierover in overleg met de gemeente.
• Sport: Sporthal en Skills Garden gepland langs de A27: sportbeleid gemeente.
• Zorg en Welzijn: Gezondheidscentrum/Huisartsenpraktijk Nobelhorst.
• Publieke ontmoetingsplekken
	Trapveldjes, natuurspeelterrein, vakantie bouwdorpen, speelplaats. Deze voorzieningen zijn er niet in Nobelhorst. Er is een tijdelijk veldje beschikbaar naast de buurtschuur van buurtschap Midden. Vanaf 2022 zal op dit
terrein waarschijnlijk een nieuw gezondheidscentrum gebouwd worden. Verder is er een hondenspeelveld op
een tijdelijke kavel. Het veld lijkt weinig gebruikt te worden.
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Buurtschappen
Een vereniging van rond de 300 bewoners vormt met elkaar een buurtschap. Buurtschap Midden en buurtschap Zuid
zijn beide eigenaar van een kavel met een buurtschuur en een stukje grond rondom de buurtschuur, ten behoeve van
activiteiten voor de buurt.
Buurtschap Noord heeft een kavel dat komend jaar ontwikkeld gaat worden en buurtschap de Vallei is in oprichting.
Buurtschap Midden en buurtschap Zuid geven beide aan dat een substantieel deel (25%) van de leden het lidmaatschap opzegt. Dit betreft met name bewoners van de sociale woningen van Ymere.

Sociale infrastructuur Vogelhorst

Bewonersinitiatieven en -activiteiten
De Belangenvereniging Almere Hout (BAH) is al 25 jaar actief in Almere Hout en bestaat uit bewoners van Vogelhorst.
Zij houden zich bezig met de leefbaarheid van de wijk zoals, vliegroute van vliegveld Lelystad over Almere Hout, windmolens, groenprojecten, e.d.
De BAH mist een algemene voorziening als een buurtlokaal om samen te komen in de buurt.
De Kern Ontmoetingshuis is een andere actieve groep in de wijk en richt zich meer op persoonlijk welbevinden en
ondersteuning van bewoners.
Gemeenschapsvoorzieningen op wijkniveau
De enige publieke voorziening in de wijk is een kleine speeltuin. Daarnaast is er veel openbaar groen in een parkachtige
omgeving.
Buurtontmoetingsplek (privaat)
De Kern Ontmoetingshuis.

Bijlage 2
Deelnemers Netwerkoverleg Almere Hout
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cle Burgers - sociaal kwartiermaker Almere Hout - De Schoor
Ricardo Brouwers - buurtsportcoach Almere Hout - Talent in Opleiding
Poonam Ramsanjhal - Kinderopvang Sterrenrijk
Madelon Beek - kwartiermaker vierde buurtschap Nobelhorst, gemeente Almere, team Leefbaar
Catrinus Egas - Platform Oosterwold
Marcella Wever - WMO consulent wijkteam Haven en Almere Hout
Anny de Gier - Belangenvereniging Almere Hout - werkgroep Groen Vogelhorst
Noortje Braat - cultuurscout
Ingmar van Duijn - ondernemer en bewoner
Paul Weel - wijkbeheer Ymere
Michel Wesolek - opbouwwwerker wijkteam Haven en Almere Hout
Klaas Dijkhuis - gebiedsmanager Almere Hout, gemeente Almere, team Leefbaar
Paula van Kuijk - Basisschool De Verwondering
Renate Boerop - zorgcoördinator huisartsenpraktijk - Zorggroep
Marcelina Veth - Belangenvereniging Almere Hout - werkgroep Groen Vogelhorst
Mark Croese - wijkagent Politie
Yvonne Penne - Basisschool het Universum
Petra Boumans - Ontmoetingsruimte de Kern - bewonersgroep Vogelhorst
Ank Kuyt - buurtschap Midden Nobelhorst
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Bijlage 3
Jaarplan 2022

De aanbevelingen in het advies vernieuwend welzijn Almere Hout bieden aanknopingspunten die uitgewerkt kunnen
worden. Het jaarplan geeft aan bij welke aanbevelingen bewoners en wijkprofessionals direct betrokken zijn en die
onder meer binnen het werkterrein van het opbouwwerk vallen.
Aanbevelingen en de rol van bewoners en wijkprofessionals
Het is mede afhankelijk van de partners in de wijk wat er met een aantal aanbevelingen gedaan wordt. De sociaal
kwartiermaker zal een initiërende rol op zich nemen en mede het gesprek in de wijk faciliteren om een beweging in
gang te zetten. Daarbij is het van belang dat het eigenaarschap bij bewonersgroepen blijft en de sociale infrastructuur
zich organisch verder kan ontwikkelen.
Dit betreft de volgende aanbevelingen:
1. Onderzoeken in hoeverre private ontmoetingsplekken toegankelijker kunnen worden.
2.	Bewoners van Oosterwold adviseren en ondersteunen bij het in eigen beheer (organisatorisch en financieel)
opzetten van een mediation- en begeleidingsaanbod voor kavelwegverenigingen.
3.	Samenwerking met bewonersgroepen en professionals in Almere Hout voor vroegtijdige signalering
en doorverwijzing van individuele problematiek aan huisartsen en wijkteam.
4.	Activeren en ondersteunen van bewoners(initiatieven) bij het opzetten en financieren van collectieve
voorzieningen in eigen beheer, zoals een speeltuinvereniging (Jeugdland Almere Hout), buurtrestaurant, etc.
Presentatie advies vernieuwend welzijn Almere Hout
Een digitale presentatie aan bewoners(groepen) en wijkprofessionals om het advies te presenteren in de wijk en het
gesprek te starten over de aanbevelingen.
Sociale kaart: zichtbaarheid en bekendheid van initiatieven en activiteiten in Almere Hout
Het plan is om medio 2022 een Wegwijzer voor Almere Hout uit te laten komen en deze huis-aan-huis te verspreiden.
De sociaal kwartiermaker heeft een coördinerende rol bij de opzet en het verzamelen van de wijkgerichte informatie.
Netwerkoverleg Almere Hout
Is een platform voor samenwerking en het delen van kennis en informatie. De rol van de sociaal kwartiermaker is
gericht op het proces van verbinden en samenwerken van bewonersinitiatieven en wijkprofessionals onderling.
Ondersteuning buurtontmoetingsplekken en bewonersinitiatieven
Ondersteuning bieden bij vragen van bewoners die via verschillende kanalen komen.
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