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Nieuws uit Almere Poort
Prachtige Poortenaren gehuldigd

Zwembad Poort
gevuld met ‘groen’ water
Het nieuwe zwembad in sportcomplex Olympiakwartier in Almere
Poort is afgelopen maand gevuld met water met een ‘groen tintje’.
Voor het verwarmen van het water wordt namelijk gebruikgemaakt
van restwarmte van de elektriciteitscentrale die de stadswarmte levert. Zwemmers merken er niets van in het zwembad, dat begin april
opent. Het water is net zo warm en helder als in andere zwembaden.
Dat komt door de aansluiting op het stadswarmtenetwerk. Daardoor is
de verwarming en warmwatervoorziening CO2-vriendelijk. Het benutten
van restwarmte vermindert de lokale CO2-uitstoot met vijftig tot wel
honderd procent.

v.l.n.r. Simone van de Hel, Pieter ter Veen, Marije Buiter, Klazien ter Veen, Mira Tichelaar

Donderdag 17 december zijn vier Prachtige Poortenaren gehuldigd door Frits Huis,
contactwethouder Almere Poort voor hun inzet voor en met bewoners van Almere
Poort. Uit handen van Frits Huis kregen zij een oorkonde, bloemen en een beeldje van
Mira Tichelaar als aandenken. Een paar maanden daarvoor is een oproep in Almere
Poort gedaan om bewoners van Almere Poort te nomineren voor de titel Prachtige
Poortenaar. In de loop der tijd zijn er veel nominaties aangeleverd met als resultaat vier
Prachtige Poortenaren: Simone van de Hel, Pieter en Klazien ter Veen en Marije Buiter.
Simone van de Hel
Zij zet zich belangeloos in voor verschillende projecten en initiatieven in
Almere Poort. Quotes van bewoners
die haar genomineerd hebben:
‘Je kunt altijd op haar rekenen’, ‘Aan
haar behulpzaamheid kunnen we
allemaal een voorbeeld nemen’, ‘Als
we meer mensen zouden hebben als
Simone, zou Poort een nog mooiere
plek zijn’.

Pieter en Klazien ter Veen
Beiden twee enorme bezige bijtjes

in Almere Poort! Pieter organiseert
met zijn stichting Schone Poort veel
bijeenkomsten voor volwassenen en
kinderen, zoals een kerstdiner en is
oprichter van het labyrint in het Cascadepark. Klazien is er bijvoorbeeld
elke zaterdagochtend om vrijwilligers
te begeleiden bij het onderhoud van
het labyrint en werkt mee in het
rosarium in het Cascadepark. Quotes
van bewoners die hen genomineerd
hebben: ‘Pieter en Klazien staan altijd
voor iedereen klaar’, ‘Vriendelijk’ en
‘Toegankelijk’.

Marije Buiter
Wie kent haar nou niet in Almere
Poort! Als geen ander zet zij zich in
voor bijzonder veel activiteiten voor
bewoners en vooral ook voor kinderen. Met enorm veel passie zet zij
zich in voor het Cascadepark, zoals
de sleeheuvel, de hondenspeelweide,
moestuinen en het initiatief voor het
rosarium in het Cascadepark. Quotes
van bewoners die haar genomineerd
hebben: ‘IJver, doorzetter, passievol
en drive’, ‘Verbinder en luisterend
oor’ en ‘Enthousiast’.

Nieuw woonproduct voor zelfbouwkavels
die langer dan 2 jaar in verkoop zijn
In Almere maken mensen de stad. Een groot deel van de woningproductie in Almere bestaat uit kavels
bedoeld voor particulier opdrachtgeverschap. Inherent aan een stad die volgens dit principe wordt gebouwd
is dat het relatief langer duurt voordat straten en wijken volledig zijn afgebouwd. Omdat in veel zelfbouwwijken inmiddels de afrondende fase is bereikt en we tegemoet willen komen aan de stijgende vraag naar
kleinschalige bouwlocaties, lanceert de gemeente een nieuw woonproduct: Bouwen voor een ander.
Onder deze noemer worden vanaf
5 februari zelfbouwkavels die langer dan twee jaar in verkoop zijn ook
aan ontwikkelaars en bouwbedrijven
aangeboden.

Lage kosten en laag energieverbruik
Het zwembad in Almere Poort heeft nog veel meer duurzame kenmerken.
Dankzij het gebruik van moderne technieken en materialen verbruikt
het gebouw 30 procent minder energie en zijn zowel de bouw- als
onderhoudskosten laag. In een later stadium komen er - net als bij
alle andere gemeentegebouwen - zonnepanelen op het dak om het
energieverbruik van het sportcomplex nog verder te verlagen.

Flexibel
Een ander duurzaam aspect is het uit metalen panelen opgebouwde
bassin dat op de grond staat. Dit heeft verschillende voordelen. De ruimte
waar het bad staat kan redelijk eenvoudig een geheel andere bestemming
krijgen door het uit panelen bestaande bad te demonteren. Dit zorgt
voor een flexibel gebouw dat mee kan veranderen als de behoeften van
onze stad in de toekomst veranderen. Een direct voordeel van het op de
grond geplaatste bassin is dat het tijd en geld scheelt, doordat het de
bouwtijd en complexiteit van de bouw drastisch terugbrengt.

Voordelig zwemmen
Het gebruik van duurzame, kostenbesparende en flexibiliteit verhogende
technieken en materialen heeft gezorgd voor lage bouw- onderhouds- en
exploitatiekostenkosten. Dat is niet alleen goed voor het milieu en de
financiën van de gemeente. Het zorgt er ook voor dat iedereen voordelig
kan zwemmen in het Olympiakwartier!

Zwerfvuil rapen:
ja, wij doen mee!
Pak de kalender er maar bij, want op zaterdag 19 maart 2016 is het weer
Landelijke Opschoondag én begint de Week van Nederland Schoon.
Wil je meedoen en je aanmelden met straat,
sportvereniging of gezellig met je buren?
Dat kan tot en met maandag 7 maart 2016.
almere.nl/nederlandschoon

Kwaliteit particulier
opdrachtgeverschap
blijft behouden
Het gaat om circa 300 unieke kavels
die verspreid over de stad liggen
en geschikt zijn voor rijhuizen, 2/1
kaphuizen, vrijstaande woningen en
villa’s. Om de kwaliteit van de wijken
te bewaken en aan te sluiten op de
diversiteit van particulier opdrachtgeverschap zijn er randvoorwaarden en
spelregels verbonden aan deze kavels.

Het geldende kavelpaspoort en de
kavelprijs zijn voor de ontwikkelende
partij altijd de randvoorwaarden om
een bouwplan voor de specifieke kavel
te ontwerpen. De ontwikkelaars en
bouwbedrijven krijgen met ‘Bouwen
voor een ander’ de kans om woningzoekenden een uniek product aan te
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bieden; een combinatie van kavel met
bouwplan in een gedifferentieerde en
kwalitatieve woonomgeving. Meer
informatie over beschikbare kavels
en spelregels is te vinden op
ikbouwmijnhuisinalmere.nl/
bouwenvooreenander
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