
                         
 
 
Verslag Bewonerspanel sociale veiligheid Annapark tijdelijke woningen  
dd. 9 juni 2022  
 

Aanwezig: 
Namens de gemeente: vijf vertegenwoordigers en omgevingsmanager 
Namens de klankbordgroep: twee vertegenwoordigers 
Namens de scholen: één vertegenwoordigers  
Namens de Alliantie: één vertegenwoordigers 
Namens de sportverenigingen: twee vertegenwoordigers 
Namens de politie: één vertegenwoordiger 

 
 
Inleiding: 
In eerdere gesprekken hebben klankbordleden aangegeven een onveilig gevoel ’s avonds of ’s morgens 
in het gebied te ervaren. Zo zijn er o.a. lachgaspatronen gevonden en is er gezien dat er gedeald werd. 
Om hier extra aandacht aan te besteden is deze avond georganiseerd. Wat gebeurt er aan veiligheid met 
betrekking tot de tijdelijke woningen en waar kun je terecht met zorgen, vragen en meldingen van 
waarnemingen.  
 
Plan tijdelijke woningen 
Er komen ongeveer 200 tijdelijke 2 kamer woningen van 36 m2. De Alliantie heeft met het ontwerp al 
gekeken naar de veiligheid. Bijvoorbeeld een grotere afstand tot het fietspad, niet te hoge beplanting, 
fietsparken op de Sas van Gentlaan. Ook wordt gekeken hoe het terrein af te sluiten is.. De woningen 
zijn voor verschillende doelgroepen, deze zijn in eerder presentaties al bekend gemaakt.  
Er zal tijdens werkdagen een beheerder/huismeester aanwezig zijn. Het is nog niet helemaal bekend 
voor hoeveel uur, maar het idee is wel dat er elke werkdag iemand aanwezig is. Er zal cameratoezicht bij 
entree van het gebouw zijn. De beheerder/huismeester is geen portier en zal geen pakketten voor 
bewoners in ontvangst nemen. Als de woningen worden opgeleverd is er een weekenddienst die gebeld 
kan worden als er bijvoorbeeld problemen ontstaan bij de verhuizing of foutparkeren. 
Als er in het weekend een storing of melding is kan dit via het noodnummer bij de Alliantie gemeld 
worden. Dit is niet anders dan andere woningen van de Alliantie.  
Alle woningen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Dit geld ook qua geluid en qua warmte. De 
woningen moeten aan alle normen voldoen.  
 
Waar kan ik meldingen over overlast of veiligheid doen?  
Als er een heterdaad is bij overlast in de openbare ruimte en veiligheid en het heeft spoed kan er 112 
gebeld worden. Graag alleen in geval van spoed bellen. Voor overige zaken kan er gebeld worden met 
0900-8844.  
 
Gemeente Almere gaat over onderhoud in de openbare ruimte, wrakfietsen, aanhangers en caravans, 
verlichting en reiniging. Meldingen kunnen via internet gemeld worden via: meldingen.almere.nl. Ook 
kunnen deze telefonisch worden doorgegeven op 14 036 van 09.00-17.00 uur. De meldingen die 
online worden gedaan komen gelijk bij de juiste afdeling terecht. Handhaving pakt meldingen met 
ergernissen vrij snel op. Andere meldingen kunnen wat langer duren, want ook handhaving kampt met 
capaciteitsproblemen.  
 
Bij overlast van de buren moet er contact gezocht worden met de politie. Het betreft hier geen 
handhaving in de openbare ruimte, maar in een woning. Politie en handhaving werken samen. Zodra er 
sprake is van een strafbaar feit is deze ook voor de politie. Via politie.nl kunnen er ook meldingen 
gemaakt worden. 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.de-alliantie.nl%2F&data=05%7C01%7Csbbrunekreef%40almere.nl%7Cbe0d3f4b8a0849a1e4ef08da4d23d523%7C7a6675432fed4386acfaf7b040768bd3%7C0%7C0%7C637907113557031748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y%2FfL69hPLNDWcY%2FUn%2BM11KVzndBKJU3hs3qRCJYWIqI%3D&reserved=0


Omdat er vragen waren vanuit de klankbordgroep over veiligeheid heeft de politie het aantal meldingen 
in de omgeving Annapark onderzocht. Bij de politie zijn geen recente meldingen binnen Annapark 
gemeld. De omgeving Annapark wordt wel vaak meegenomen in een ronde van zowel de politie als de 
handhaving. De ervaring leert dat hangjeugd en bijvoorbeeld dealers het helemaal niet fijn vinden als er 
meer levendigheid (meer ogen)in het gebied komt. Door de komst van de woningen is er veel meer 
zicht op de omgeving en levendigheid in het gebied, waardoor de verwachting is dat het minder 
aantrekkelijker wordt voor deze groepen om naar het Annapark te komen.   
 
Een aanwezig geeft aan dat het maar de vraag is of er overlast komt. Het is niet dat, omdat er mensen 
komen wonen, ze overlast gaan veroorzaken.  
 
Een van de aanwezigen geeft aan dat ze het terrein open genoeg vindt en zich niet onveilig voelt. Zij 
heeft dit gevoel van onveiligheid meer bij het fietstunneltje. Het is niet specifiek alleen deze tunnel maar 
dit gevoel is bij meer tunnels in Almere. De gemeente neemt deze opmerking mee, maar kan hier nu 
niks mee in het kader van de ontwikkeling van de tijdelijke woningen. Wel geeft de gemeente aan dat er 
voor het Annapark een nieuw verlichtingsplan komt (Sas van Gentlaan, looproute van parkeerterrein 
naar voetbalvelden). Bewoners kunnen altijd via meldingen.almere.nl een melding hierover maken.  
 
 
Planning 
Er heeft nog een wijziging plaatsgevonden in de werkzaamheden. Het ophogen van het zand zal na de 
zomervakantie beginnen. De terugkoppeling m.b.t. het groen volgt ook na de zomervakantie, de exacte 
datum is nog niet bekend. Voor de zomervakantie zal er een buurtbrede bewonersbrief de deur uitgaan 
om iedereen te informeren waar we staan en wat er allemaal de afgelopen maanden is gebeurd.  
 
Vanaf 11 juli zal er wel gestart worden met het verplaatsen van materialen zoals de fietsenstalling. 
 
Iedereen wordt bedankt voor zijn deelname aan deze avond.   
 

 


