
Eerste nul-op-de 
meter IbbA-woning 
in Haven

De geschiedenis van Almere ligt op straat. Met de Walk of 
Fame in Almere centrum, brengen wij al 42 jaar Almere 
in beeld, van de lancering van de naam ‘Almere-Stad’ in 
1974 tot het 25 jarig jubileum van theatergroep Vis à Vis 
in 2015. Tussen 15 mei en 15 juni kunt u stemmen op het 
belangrijkste moment van Almere in 2016. Doet u dat, dan 
maakt u kans op een van de vijf sets vrijkaarten voor de 
voorstelling ‘Mare’ van Vis à Vis.

Welk onderwerp er op de tegel komt, bepaalt u net als de 
voorgaande jaren zelf. Bewoners en bezoekers van Almere 
konden in februari onderwerpen inbrengen voor de tegel 
van 2016. Uit de ingezonden ideeën heeft een commissie 
drie onderwerpen geselecteerd: 

•	 25-jarig		bestaan	Flevoziekenhuis
•	 35-jarig	jubileum	Brassband	Almere	en
•	 	Almere	bereikt	de	mijlpaal	van	het	40-jarig	bestaan	en	

de 200.000ste inwoner

Op	de	43ste	tegel	 is	slechts	plek	voor	één	onderwerp.	De	
keuze is aan u. Welke gebeurtenis moet volgens u vastgelegd 
worden	in	het	straatbeeld?	Breng	uw	stem	uit	tussen	15	mei	
en	15	juni	op	walkoffamealmere.nl.	

Het winnende onderwerp onthullen wij op 9 september op 
de Citadel.

De Schoonebeeker schaapskudde komt op zaterdag 3 
juni weer gezellig logeren in het Cascadepark in Almere 
Poort. In maart vertrok de kudde vanuit Barneveld naar 
Almere. De kudde bestaan uit tweehonderd schapen, 
honderdvijftig lammetjes, een bordercollie en de schaap-
herder. De komende maanden zorgen de schapen voor de 
begrazing op verschillende stukken grond in Almere Haven 
en Noorderplassen. Net als andere jaren kortwieken de 
schapen ook weer de beruchte berenklauw. 

Bewoners mogen meelopen met de schaapskudde en op 
zaterdag	3	 juni	ook	een	nachtje	samen	met	de	schapen	
logeren	 in	 het	 Cascadepark.	 De	 volgende	 dag	 vertrek-
ken de schapen, de schaapsherder en hun hond in de 
loop van de ochtend weer. U kunt zich aanmelden via  
slapen@cascadepark.nl om in het park te slapen.
Volg de schaapskudde op: 
facebook.com/schaapskuddealmere 

Wat gebeurt er 
in uw stadsdeel 
in 2017?

Kijk op almere.nl/
stadsdelen
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Doet u ook mee aan de City Challenge gemeente Almere?

Voor en met de stad

almere.nl/stadsdelen

Als gemeente werken wij voor de stad 
en dus in het belang van de hele stad. 
Veel activiteiten waarin wij de inwoners 
vragen naar hun mening, zijn met name 
populair	 bij	 de	 ‘50plus	 man’.	 Omdat	
sommige bijeenkomsten en enquêtes 
zwaar meewegen of zelfs beslissend 
zijn, is het de vraag of het beleid dat 

hierdoor (mede) tot stand komt, wel 
in het belang is van alle inwoners (van 
een wijk). Wij willen graag meer diverse 
groepen inwoners, denk aan jongeren, 
vrouwen, drukke dertigers en mensen 
met	een	migratie-achtergrond	betrek-
ken	bij	de	participatie-activiteiten	van	
de	gemeente.	Daarom	zijn	wij	op	zoek	

naar slimme oplossingen en vragen 
wij aan u om hiervoor ideeën aan te 
dragen. Iedereen kan meedenken en 
ideeën	 insturen.	 De	 beste	 vijf	 ideeën	
worden	 beloond	 met	 in	 totaal	 3500	
euro aan prijzengeld. Meedoen kan tot 
18 juni 2017.

 citychallenges.nl

In	Almere	Haven	is	de	eerste	energie	neutrale	IbbA-woning	
opgeleverd. Het huis heeft geen gasmeter en draait hele-
maal	op	zonne-energie	en	een	elektrische	warmtebron.	
De	eerste	 ‘Nul	op	de	meterwoning’	 is	gebouwd	met	de	
IbbA-regeling.	 IbbA	 staat	 voor	 Ik	 bouw	 betaalbaar	 in	
Almere. Hiermee is het bouwen van een eigen huis ook 
haalbaar voor mensen die anders alleen in aanmerking 
komen voor een huurwoning. Wethouder Tjeerd Herrema 
kwam de eigenaar persoonlijk feliciteren. 

Mei is maand van de watersport. In Almere Haven is het 
altijd goed vertoeven op het water. 

Stem op de 43ste tegel Walk of Fame 
en maak kans op vrijkaarten Vis à Vis

Maar liefst twee wethouders hebben het op 2 mei met de 
kinderen van KinderResto VanHarte sportief tegen elkaar 
opgenomen	in	een	estafetterace.	Na	alle	fysieke	inspan-
ningen maakten de kinderen een gezonde smoothie en 
natuurlijk óók voor hun gasten. Als beloning kregen de 
kinderen een mooie bidon om waterdrinken te stimuleren. 
“Dit	is	mijn	mooiste	bidon!”	riepen	de	kinderen	enthousiast.
Het KinderResto VanHarte concept is dit jaar gestart in 
De	Dop	in	Danswijk.	De	kinderen	van	basisscholen	uit	de	
buurt kunnen er gedurende tien weken lang meedoen 
aan de workshops. Zo leren ze over gezonde voeding en 
van elkaar. Zo werken we aan een gezonde jeugd in een 
gezonde stad. 

 gezondejeugd.almere.nl 

Samen gezond koken

De schapen komen 
weer op bezoek!


