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• Welkom

• Voorstellen

• Terugblik stakeholdergesprekken – welke zorgen zijn er

• Ontwikkelmanager Alliantie: Veilig wonen op het Annapark

• Veiligheidsmanager en wijkagent: Waar terecht met meldingen

• Planning en proces

• Wat verder ter tafel komt

• Afsluiting

Agenda



Terugblik stakeholdergesprekken



Tijdelijke woningen Annapark



• circa 200 woningen

• Zelfstandige woningen

• Uitsluitend 2 kamerwoningen

• Afmeting 6 bij 6 = 36 m2

Wat voor woningen realiseren we?



Plattegrond twee kamerwoning





Suggesties verbeteren veiligheid:

- door een grotere afstand tot fietspad 
- fiets parkeren vooral dichtbij 

Sas van Gentlaan, 
- beplanting in de binnentuin 
- eventueel zelfsluitende tuinpoorten.
- Nadere uitwerking in    

werkgroep



Op het Annapark willen we verschillende doelgroepen mixen en ook variëren met leeftijden. 

• 20 woningen voor uitstroom uit maatschappelijke opvang (middels Thuis in de wijk)  
• 50 woningen voor onderwijzend personeel 
• 25 woningen voor kandidaten uit omliggende buurten (middels Bouwen voor de buurt)

• Resterend 105 woningen voor regulier woningzoekenden (via Woningnet):

o 50% starters tot en met 27 jaar (25% voor starters t/m 22 jaar en 25% starters t/m 27 
jaar) 

o 50% regulier woningzoekenden (geen leeftijdsgrens) 

Doelgroepen



1. Campus achtige opzet rond binnentuin

2. Goede start

3. Huismeester als aanspreekpunt voor bewoners  

4. Cameratoezicht (binnen het gebouw)

5. Fiets parkeren

Inrichting



Nieuwe site voor de meest recente informatie over het project:
www.annaparkalmere.nl

Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.  

Blijf op de hoogte

http://www.annaparkalmere.nl/


Vragen



Waar kun je terecht



Politie
- • Voor meldingen met betrekking tot overlast of openbare orde & veiligheid kan altijd de 

politie gebeld worden op 0900-8844 voor niet spoedeisende zaken, of 112 bij spoedeisende 
zaken (dreiging, vermoedens strafbare feiten). Contact met de wijkagent kan via 
www.politie.nl; ga naar het tabje “mijn buurt”, vul vervolgens “Almere” in, ga naar “wijkagenten” 
en klik op de kaart van Almere op het figuurtje dat midden in Stedenwijk staat. Er verschijnt 
een formulier waarop u een bericht en uw gegevens kunt invullen. Dit formulier wordt 
doorgestuurd naar de wijkagent van Stedenwijk, waarna u een bevestiging van ontvangst van 
dit formulier krijgt.

Gemeente
- • Voor meldingen met betrekking tot onderhoud van de openbare ruimte, defecte 

verlichting en /of problemen met de reiniging kan contact opgenomen met de gemeente 
Almere telefonisch via 14036 of digitaal via meldingen.almere.nl

- • Op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur kan via telefoonnummer 14036 worden 
gevraagd om inzet van handhavers

Het doen van meldingen bij de politie en 
gemeente



Vragen



Afsluiting
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