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In Stedenwijk wordt de omslag van overheids-
participatie naar burgerparticipatie echt gemaakt.
Zaterdag 25 mei laten bewoners uit Stedenwijk  Almere
zien hoe zij de “regie” nemen  in eigen buurt. Op deze
gratis bijeenkomst van  verschillende partijen uit de wijk
in samenwerking met het  LSA wordt de nieuwe rol van
burgers onder de loep genomen.

LEES VERDER OP DE WEETJES PAGINA

Het wordt weer feest  in de buurt want de
KUNSTBUS komt er weer aan. Op 16 mei
gaan we opnieuw lekker  samen aan de
slag in “Ons Stekkie. Je bent van harte
welkom als je niet jonger bent dan 5 jaar
en niet ouder dan 12 jaar.
De bus staat er van 16.00 uur tot 17.30
uur.
Neem je ook 50 eurocent mee?

Het was in een van die koude nachten dat ik lekker lag te slapen in mijn warme

bed.

Het moet vroeg in de ochtend geweest zijn dat een droom mijn leven insloop.

Ik droomde over Stedenwijk, over Ons Stekkie en Ons Pandje hoe het daarmee

door moest gaan nu de tijden slechter worden. Zouden we het redden om staande

te blijven?

Het was een droom van mijn gedachten waar ik al weken mee rondloop. Met

veel enthousiasme zijn we zeven jaar geleden met het buurtwerk begonnen. Een

buurtwerk wat zich ontpopte als een stuk welzijnswerk voor de hele buurt.

Steeds meer kwam het verlangen op de voorgrond om iedereen in Stedenwijk

een kans te willen geven op een betere toekomst. Breder konden we het nu niet

dragen.

Afgelopen zomer renden wel veertig kinderen over het Arnhemplein, schijnbaar

doelloos rennend achter niets aan. Er was geen bal, helemaal niets om mee te

spelen. In een flits ging het door me heen: zou hun leven ook zo doelloos worden?

Zouden ze wel een goede opleiding krijgen en een baan om zichzelf en hun

kinderen te geven wat nodig is? Hoe kunnen we ze verder helpen, wat is daar

voor nodig? Wie willen ons daarbij helpen? Allemaal vragen die soms dagen in

mijn hoofd ronddwalen.

Oh,  we zijn op de goede weg. De kleine kinderen hebben een onderdak

gevonden bij de OKI. De wat grotere kinderen kunnen lekker knutselen op de

Woensdagmiddagclub. Het is daar warm en veiligen de leidsters helpen ze bij

hun creatieve ontwikkeling.

Maar er is meer, daar zijn de jongeren van 12 jaar en ouder. Hoe kunnen we die

helpen om goede mensen in deze maatschappij te worden? Wat kunnen we ze

bieden. Er is ruimte voor ze om gezellig bij elkaar te komen, maar wie geeft daar

leiding aan? Wie voelt zich verantwoordelijk voor onze jeugd?

Mijn droom gaat eigenlijk over een Stedenwijk waar het goed is om in te leven.

Waar iedereen gelijke kansen heeft om voldoende inkomsten te hebben voor

de dagelijkse levensbehoefte. Gelijke kansen voor een goed sociaal leven. Gelijke

kansen op…………, vult u zelf maar in.

Ik hoop van harte dat dit niet bij een droom blijft maar dat er mensen in de wijk

opstaan die zeggen: hier gaan wij onze schouders onder zetten. Mensen die

zorg willen dragen voor een maatschappij waarin vrede en saamhorigheid de

boventoon voert.

Bent u zo’n mens, meld je bij ons aan.

Wij hebben nog wat steentjes om te dragen.

Een dromer

REGIODAG

Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA)

ZIE ACTIVIETEITENPAGINA

KAN DIE DROOM WERKELIJKHEID WORDEN ?

KOOKMIDDAGEN IN
“ONS PANDJE”

Meld je nu aan
Briefje in de bus

of
telefoontje naar 036 5302753

Enkele weken geleden mochten wij

een groep Tamil bewoners in ons

midden begroeten.

Zij noemen zich Culturele Tamil-

groep Almere en komen elke

zondagmiddag samen in “

Ons Pandje”.

De kinderen krijgen les in lezen- en

schrijven in hun eigen taal. Dit

gebeurd onder leiding van een do-

cent. De kinderen kunnen daardoor

comuniceren met hun opa en oma.

Zij bellen regelmatig naar hun

grootouders in Sri Lanka.

Bij deze heten wij de groep van harte

welkom.

Deze lessen staan open voor

allebewoners van Stedenwijk

CULTURELE
TAMILGROEP ALMERE

LATEN WE

DE KANSEN
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Persbericht

Bijeenkomst: Burgers de baas in Stedenwijk?

In de Stedenwijk wordt de omslag van burgerparticipatie naar
overheidsparticipatie echt gemaakt. Zaterdag 25 mei laten bewoners
uit Stedenwijk  Almere  zien hoe zij de baas worden en soms al zijn in
eigen buurt. Op deze gratis bijeenkomst van  verschillende partijen uit
de wijk in samenwerking met het Landelijk Samenwerkingsverband
Aandachtswijken (LSA) wordt de nieuwe rol van burgers onder de loep
genomen.  Via wandelingen, workshops en gesprekken wordt duidelijk
welke ontwikkelingen er zijn en welke hobbels genomen moeten worden.

De gemeente Almere legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij

bewoners(groepen), veel voorbeelden hiervan zijn te vinden in Stedenwijk. ‘Baas

in eigen buurt’ is daar een veelgehoorde uitdrukking. Of het nu gaat om

budgetten, beheer van publieke ruimtes, de inrichting van openbare ruimte,

publieke diensten of daadwerkelijk opdrachtgeverschap; bewoners krijgen en

nemen steeds meer de ruimte.

Kennis delen
Het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken) organiseert

jaarlijks zes regionale bijeenkomsten samen met bewonersgroepen om de

aandacht te richten op actuele gebeurtenissen in de wijk. Op deze dagen zijn

de buurtbewoners heel welkom om te zien wat er allemaal in de wijk speelt.

Ook komen er veel actieve bewoners uit andere wijken van Nederland op de

bijeenkomsten om eens te kijken hoe het er in een andere wijk aan toegaat.

Om te leren en om hun eigen kennis te delen.

In Stedenwijk is er veel te leren en te zien. Bijvoorbeeld hoe bewoners hun

eigen budgetten beheren in het project Zelf Bedacht Zelf Gedaan. Hoe ze

opdrachtgever en budgethouder zijn van de inrichting van het  Arnhemplein.

Hoe de jeugd wordt betrokken in de wijk: via een project zijn leerlingen van het

Echnaton-college inzetbaar voor allerlei buurtactiviteiten. En hoe verschillende

buurthuizen (met ondersteuning) beheerd worden door bewoners.  ‘De

Wijkhoek’ bijvoorbeeld,  is dankzij actieve Stedenwijkers het kloppende hart

van de wijk geworden met: scouting, huiswerkbegeleiding,  taallessen en een

weggeefwinkel.

Niet zonder slag of stoot
Natuurlijk gaat de omslag niet zonder slag of stoot. Een gemeente die alles

voor het zeggen had moet wennen aan de nieuwe rol en ook bewoners moeten

wennen aan de verantwoordelijke positie. Ook hebben ze ondersteuning nodig

op bepaalde gebieden, financieel en facilitair. Maar er is echt wat in gang gezet

en de bewoners geloven in wat ze doen. De samenwerking tussen de

verschillende partijen in de wijk is daarbij essentieel. Dat die samenwerking

lekker loopt is onder meer te zien aan het feit dat ze deze regiodag samen

organiseren. De partijen die deze dag organiseren zijn: LSA, Stichting Verenigde

Buurtcommissies Stedenwijk, Stichting de Schoor, het project Zelf Bedacht

Zelf Gedaan, Stedenpunt Almere, de Wijkhoek en Inloophuis de Ruimte.

We nodigen u van harte uit om met ons Stedenwijk in te gaan, workshops te

volgen en te discussiëren over de nieuwe rol van de burger.

Praktische info:
Locatie: Buurthuis Stedenpunt, Kampenweg 3, 1324 SB  Almere

Tel. (036) 530 11 13   www.hudsonhout.nl
Delftstraat 56-58  1324 LL  Almere-Stad

17 planks schutting dikke planken 
geschroefd gewolmaniseerd € 39,95

VAN DE BESTUURSTAFEL

U heeft het vast wel gelezen,er is veel gaande in bestuurlijk Nederland.

Maar niet alleen in Nederland als land maar ook in  Almere worden

de kaarten geschud. De bezuinigingen vliegen je om de oren. De

gevolgen daarvan zijn nu ook in onze wijk te zien en te horen.

De overheid heeft de insteek gemaakt om steeds meer taken bij de

burger te leggen. Ook het burgerinitiatief wordt stevig omarmd.

Voor ons is er werk aan de winkel om die veranderingen binnen de

SVBS in goede banen te leiden.

Wij, als bestuur, bereiden nu een omslag voor in het financieel beheer

van de stichting ( u wist toch wel dat we een stichting zijn toch?).

Wij streven er naar om binnen enkele jaren het met de financiën zo

geregeld te hebben dat we zelfstandig door kunnen gaan.

Daar zullen een paar grote stappen voor gedaan moeten worden.

In deze krant willen we op allerlei manieren u, als inwoner van

Stedenwijk Midden, oproepen om actief deel te nemen in het  verbete-

ren van de buurt.

Zo vragen we uw speciale aandacht  voor de overlast door het

regelmatig gebruik van de fietspaden door auto’s.

Er wordt aandacht gevraagt voor het schoonhouden van de straat.

Ymere doet aan dit plan mee door weer voortuinen op te knappen.

Wij zetten ons voor u en de wijk in.

Helpt u ons mee zodat die inzet tot maximaal resultaat zal leiden?

OUDERENSOOS ?

We hebben het plan opgevat

om in “Ons Pandje”, Doetin-

chempad 27 één keer in de
week een ontmoetingsochtend

te organiseren.

Op die ochtenden kan van alles

gebeuren zoals koffie drinken,

lekker met elkaar over van alles

en nog wat kletsen en er kunnen

natuurlijk  spelletjes gedaan

worden. Misschien is er zelfs

wat lekkers bij de koffie.

Bent u geïnteresseerd laat het

ons weten.

U kubt een briefje in de bus

doen of telefoneren naar 036

5302753.

WIST U.......

...dat er steeds meer activiteiten

in onze buurthuizen zijn?

...dat er nog veel klussen gedaan

moeten worden om alles op orde

en draaiende te houden?

....dat veel activiteiten die we

hebben ondernomen en willen

ondernemen afhangen van de

inzet van veel (te weinig)

vrijwilligers?

Het buurtwerk zal  in de komende

tijd steeds belangrijker worden.

Onze vrijwilligers zetten zich in om

kansen te realiseren voor jong en

oud.

Wij roepen u op om mee te doen

met het proces van kansen

hebben, kansen maken en

kansen benutten.

U KUNT ZICH BIJ ALLE
BUURTCOMMISSIES IN

STEDENWIJK AANMELDEN

Bel 036 5302753

voor de adressen
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KOOKACTIVITEITEN IN “ONS
PANDJE”

WAAR HET OM GAAT

In Stedenwijk midden wonen relatief

veel ouderen. De vergrijzing is hier

de oorzaak van.

Hier onder zijn ouderen die een

partner hebben verloren of die altijd

alleen zijn geweest. Een groot deel

is slecht ter been en komt nagenoeg

het huis niet meer uit dan alleen voor

de hoognodige boodschappen.

Deze groep ouderen dreigt in een

sociaal isolement terecht te komen.

Het bestuur heeft nagedacht over

de manier waarop zij iets zou

kunnen betekenen voor deze

mensen. Spelletjes ochtenden

alleen voldoen niet. De ouderen van

deze tijd zijn anders dan de Ouderen

van 30 jaar geleden. De oudere van

deze tijd is nog actief maar wordt

beperkt door gezondheid en slechte

mobiliteit.

Er zal hun dus een activiteit en een

plek van samen komen, geboden

moeten worden in hun eigen buurt,

waar ze bekend zijn en mensen

kennen.

Het gezamenlijk koken en gebruiken

van de maaltijd is een opmaat naar

een beter contact met de wereld

buiten de woning.

Een deel van de hier boven

beschreven groep is nauwelijks in

staat om voor hun eigen warme

maaltijd te zorgen omdat de kennis

en de kunde daarvoor ontbreekt.

Toen ik laatst door de buurt liep viel me ineens op dat de meeste tuinen er zo
somber uitzien in de winter.

Hier en daar een gekleurd ornamentje, en dat is het dan wel.
Toch zijn er planten die in de winter de tuin er een stuk vrolijker uit laten zien.

Planten als heide, helleborus, met name de kerstroos met
z’n witte of purperen bloemen, bloeien vaak de hele winter

door.
Ook zijn er winterbloeiende struiken.

Viburnum (sneeuwbal) is hier een van. Met z,n rosewitte
bloemen en subtiele geur een sieraad voor iedere tuin.

De Hamamelis (toverhazelaar) bloeit in een kleurenreeks van fel geel tot
donkerrood. Het is een wat flodderig bloemetje, maar zeker de moeite waard.

Een struikje met een wat ingewikkelde naam, n.l. de chimonanthus praecox,
bloeit op een zonnig plekje in de tuin, met wit-gele bloemen en purperrode

binnenblaadjes  Die bloemen hebben
een sterke geur, volgens de overlevering

kun je ze op 40 meter afstand ruiken.
Het plantje is  overigens ook bekend als

winterzoet.
Tenslotte, voor de stripliefhebber,

romanticus of gifmenger onder ons is
er nog de maretak (Asterix),mistletoe

(om onder te zoenen tijdens kerst) of
vogellijm (te gebruiken in dubieuze

smeersels), allemaal namen voor
hetzelfde plantje. Het plantje leeft in

bomen en struiken als gastheer, zonder schade aan te richten. Het bloeit de
hele winter door en vormt cremekleurige bessen.

Zoals u kunt lezen zijn er best planten die onze tuinen in de winter wat fleur

kunnen geven, en bovenstaanden zijn er slechts een paar van.
Het is echt de moeite waard om ook ’s winters eens bij een tuincentrum te

gaan kijken wat er allemaal staat te bloeien, om zo een keuze te maken voor
uw eigen tuin.

Veel tuinplezier, Fanny Mudde

Toen ik laatst door de buurt liep

Vroeger.

Vaak hoor je mensen zuchten ‘vroe-

ger was het toch allemaal beter’en in

zekere zin hebben ze gelijk.

Natuurlijk willen we allemaal de

armoede niet terug maar het dage-

lijkse leven verliep op een bepaalde

manier rustiger en de sociale cohesie

was, in mijn beleven, een stuk groter.

Neem nou het straatbeeld op vrijdag.

De vrouwen stonden al  kletsend  de

matten over de leuning van de brug te

kloppen en ‘s morgens vroeg werden

de ramen gelapt en de straat geveegd.

Ja die ouwe tijd zou ik ook wel terug

willen zien.

Mensen die hun afval niet zomaar

dumpen zodat de dagen erna een

enorme troep door de straten waait,

en mensen die het niet erg vinden om

soms even de troep van een ander op

te ruimen.

We krijgen dan straten waarin het

weer plezierig is om te leven. En u

komt dan uw buren nog eens tegen.

Zo herleeft de oude tijd weer een

beetje.

Doet u mee?

TIEN VOOR TUINEN

Het project Tien Voor Tuinen gaat weer van start. Medewerkers
van Ymere en van de SVBS gaan de wijk door en maken een
keus van voortuinen die een gratis opknapbeurt krijgen van
Ymere. De doelgroep is overwegend ouderen en mensen die
slecht ter been zijn.
Het kan dus zomaar zijn dat we bij u aanbellen met de mededeling
dat uw tuin aan de beurt is.

Door slechte eetgewoontes, snel

naar een boterham grijpen, dreigen

zij ondervoed te raken.

Voor die doelgroep willen wij één

keer in de week een kookcursus

organiseren waar uitgelegd word

wat nodig is voor een gezond leven.

Aansluitend kan gezamenlijk de

maaltijd worden gebruikt en wordt

er een sociale band geschapen.

HET PLAN

Wij hebben het plan opgevat om

kook- en eetmiddagen te orga-

niseren in “Ons Pandje”. Er is ruimte

voor een goede keuken en een

ruimte waar gegeten kan worden.

Na afloop kunnen de mensen nog

wat na blijven praten en koffie

drinken

Voor we dit plan kunnen uitvoeren

moet er nogal wat gebeuren.

Op dit moment staat er een oude,

al afgekeurde keuken in “Ons

Pandje” die we graag willen

vervangen en uitbreiden.

Op dit moment wordt er een plan en

een begroting gemaakt.

Ook zullen de benodigde potten,

pannen, koelkasten en een vriezer

aangeschaft worden.

U ziet het, er zal nog heel wat water

door de Rijn vloeien voor alles klaar

is, maar we zijn er druk mee bezig.

Graag ontmoeten wij u te zijner tijd

in “Ons Pandje” bij een heerlijke

maaltijd.

HUISWERK
BEGELEIDING

Er is steeds meer vraag naar

huiswerk begeleiding. Wij zijn u

en uw kinderen daar graag

behulpzaam bij.

Op dit moment zijn wij hard op

zoek naar de juiste mensen die

dit kunnen doen. Dit proces loopt

(erg)traag.

Het is verstandig als u uw

kinderen nu laat inschtijven dan

weten hoe groot de behoefte

precies is.

Zodra wij meer weten zullen wij u

berichten.

WIJ ZOEKEN VRIJWIL-
LIGERS DIE KUNNEN EN
WILLEN HELPEN BIJ HUIS-
WERKBEGELEIDING

Graag een telefoontje naar
036 5302753

Persbericht:

Cursus Geweldloos Communiceren

Er gaat weer een nieuwe cursus Geweldloos Communiceren van start. Er

is veel vraag naar, want dit wordt de 18e basiscursus.

De cursus start op zaterdagochtend 1 juni a.s. in inloophuis De Ruimte,

Hengelostraat 39 in Almere. De cursus is bestemd voor iedereen die wil

leren om een lastig gesprek te voeren (thuis, in de buurt, op school of op

het werk) zonder daarbij de relatie met de ander op het spel te zetten.

Bijvoorbeeld: hoe vraag je de buren om wat minder lawaai te maken en

voorkom je een burenruzie?

De cursusinhoud is gebaseerd op een theorie die is ontwikkeld door Marshall

Rosenberg.

De cursus bestaat uit 3 dagdelen (1, 8 en 22 juni), waarin theorie en

praktijkoefeningen elkaar afwisselen. De kosten bedragen €25,-

(cursusmateriaal, gebruik van de zaal, koffie/thee). Voor groepen en

organisaties geldt een andere cursusprijs, deze kan per offerte worden

aangevraagd via de website.

Zie voor verdere informatie en een inschrijfformulier:

www.geweldlooscommuniceren.info of neem telefonisch contact op: 036

5339464 (inloophuis De Ruimte, vraag naar Marjan Kip).

De cursus wordt zonder winstoogmerk georganiseerd door de

Doopsgezinde gemeente Almere en Stichting Inloophuis De Ruimte. Hoewel

deze organisaties een christelijke achtergrond hebben, heeft de cursus

geen christelijke signatuur.

Wegens gebrek aan vrijwilligers zal het
Midzomernachtconcert

van 2013 helaas niet door gaan.
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“Een parel van ontmoeting”

ARNHEMPLEIN

“Ons Stekkie”

MAANDAG
Inloopochtend

van 9.00 uur tot 12.00 uur

DINSDAG
Conversatieles Nederlands

van 09.00 uur tot 11.30 uur

van 20.00 uur tot 21.30 uur

WOENSDAG
Conversatieles Nederlands

van 09.00 uur tot 11.30 uur

VRIJDAG
Computerles

van 20.00 uur tot 22.00 uur

“Ons Pandje”

WOENSDAG
WoMi club voor kinderen van

5 t/m 12 jaar.

van 14.00 uur tot 15.30  uur

VRIJDAG
OKI  Ouder Kind Inloop

Voor ouders met kinderen t/m

4 jaar

van  09.30 uur tot 11.30 uur

ZONDAG
Culture Tamilgroep Almere

Tamilkinderen leren hun

moederstaal

spreken. De cursus staat open

voor iedereen

NIEUWE ACTIVITEITEN
“Ons Stekkie”

Cursus Salsadansen. U kunt

zich nu opgeven.

Cursus nieuwe kleding maken.

De cursussen beginnen bij

minimaal vier aanmeldingen.

“Ons Pandje”

Inloopochtend

Kook- en eetmiddagen

Engelstakige OKI

VOORTGANG ARNHEMPLEIN
Als ik over
straat loop
en langs het
Arnhemplein
wordt ik aan-
gesproken
door men-
sen met de
vraag “Wanneer gaat er nou wat
gebeuren”? Een goede vraag, die we
ons als bestuur ook vaak stellen.
Wat is er aan de hand? Een werk-
groep heeft een jaar lang  hard
gewerkt aan een plan voor het
Arnhemplein en ik kan u verzekeren,
het is een mooi plan.
Twee mensen uit de werkgroep
hebben samen met de ambtenaren op
het stadhuis een planning gemaakt die
er op neer kwam dat het plein op 31
mei klaar zou zijn.

COLOFON:
“Ons Stedenwijk”is een uitgave van
Stg. Verenigde Buurtcommissies

Stedenwijk.
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ACTIVITEITENAGENDA’S

De gemeente heeft in al haar wijsheid
besloten om het stadhuis te gaan
reorganiseren. Het tekenwerk kwam
daardoor bijna twee maanden stil te
liggen. U voelt hem al het plan
schuift in de uitvoering twee
maanden op.
Maar er zat nog een addertje onder
het gras. Het bedrag van de

renovatie was dusdanig groot dat het
uitliep op een Europese aanbesteding.
Even uitleggen: de Europese raad
heeft jaren geleden dat grote werken
eerlijk verdeeld moesten worden over
heel Europe. Alle landen moesten de
kans krijgen om te werken in heel
Europa.
De grens vanaf welk bedrag een
dergelijke aanbesteding moet plaats
vinden ligt bij € 250.00,00. Het bedrag
voor het Arnhemplein ligt daar net op.
Een dergelijk aanbesteding kost tijd en
een Europese aanbesteding kost veel
tijd.

Er is nu gevraagd aan de ambtenaar
die daar over gaat om af te wijken van
die verplichting. In sommige zwaar-
wegende gevallen kan en mag dat. Er
is verzocht om de renovatie zgn.
“enkelvoudig onderhands”  te mogen
aanbesteden. Dat wil zeggen dat je
naar een aannemer toe gaat, waarvan
je denkt dat hij het werk goed aankan,
waarme je onderhandelt over de prijs.
Tot op dit moment zit er in dat traject
nog geen enkele beweging.
Het bestuur zit met dit hele verhaal
behoorlijk in zijn maag want de
Zomerspelen zullen op een ander plek
moeten plaatsvinden.
Nou ik hoop u voldoende op de hoogte
te hebben gebracht van de vertraging
en waarom die is ontstaan. Als er
meer bekent is dan laat ik het u weten.
Wilt u verdere informatie kom dan
gerust op maandagmorgen tussen 9
en 12 uur een kopje koffie halen we
kunnen  u dan nog wat bijpraten.

Bert van Sligtenhorst

Ruim een jaar is er door vrijwilligers, bewoners
uit Stedenwijk, gewerkt aan een plan voor de
renovatie van het Arnhemplein

Er is een geweldig plan op tafel gelegd.
Veel vrije avonden zijn besteed aan het maken
van een maquette.

Het resultaat mag gezien worden.
Bewoners, gemeente en woning-
corporatie Ymere zijn enthousiast

Er is een planing gemaakt. Inmiddels
zijn de oude bomen gekapt . Die dag
is daar! Voorvarend aan gewerkt.

Daarna daalt langzaam de mist neer
over het plein en het plan. Iedereen is
klaar voor de aanbesteding, maar er
gebeurt niets.
Inmiddelsis de vertraging al opge-
lopen tot 5 maanden.
Wie laat de zon over het Arnhemplein
schijnen zodat de mist zal optrekken?


