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Maak gebruik van de 
openbare ruimte 
Wilma Viel, de gebiedsmanager 
van Stad Oost, keek eens goed 
achterom naar het afgelopen jaar 
2016 en het viel op dat er in ‘haar’ 
wijken Filmwijk, Waterwijk, Parkwijk, 
Danswijk, Verzetswijk en Tussen de 
Vaarten veel te oogsten was. Veel van 
de ingezette plannen kwamen samen 
met bewoners én de wijkregisseurs 
van Stadsbeheer tot een afronding 
en het resultaat daarvan is heel 
zichtbaar in de openbare ruimte. Het 
is mooi om mensen uit te nodigen 
uit hun huizen te komen en gebruik 
te maken van de openbare ruimte. 
Om te recreëren, sporten en spelen 
bijvoorbeeld. Zo lukte dat ook aardig 
in Tussen de Vaarten…

Santhino Artist vertelt:
Ons geduld werd op de proef gesteld, 
maar de workoutbaan is er gekomen, 
op een perfecte plek en we zijn er 
echt trots op! Trainen met ‘t eigen 
lichaamsgewicht, dat is voornamelijk 
wat we doen. Het heet met een mooi 
Amerikaans woord Calisthenics en 
het is geschikt voor jong en oud, ieder 
op zijn of haar eigen niveau. Het is 
ook een disciplinetraining voor de 
persoon zelf. 

Dit is het eerste trainingsparkje in 
Almere dat helemaal is ingericht 
voor deze manier van buitensport 
en dat beschikbaar is voor iedereen. 
Door een goede samenwerking met 
ons als buurtbewoners en sporters, 
sportschool The Mix, De schoor en 
de gemeente Almere is het vrij toe-
gankelijk voor kinderen, jongeren 
en ouderen. Een sportieve ontmoe-
tingsplek.

Ik ben als buurtbewoner met vrien-
den gaan trainen daar en vanuit 
dezelfde visie als de sportschool als 
aanspreekpunt gaan functioneren. 
We zorgen voor de workoutbaan, 
laten zien wat er kan, nodigen ieder-
een die er komt uit om mee te doen 
en houden de plek netjes. We spreken 
de mensen die langslopen, dagen de 
kinderen sportief uit en organiseren 
soms zelfs een gezonde barbecue in 

Stad Oost oogst!

Fruitbomen Filmwijk

Waterwijk 

Veiligheid

Gezamenlijke Almeerse aanpak 
woninginbraken in huurwoningen 
Op woensdag 14 september trapte burgemeester Weerwind het project 
Veilig Wonen af met het symbolische installeren van het eerste slot 
in een huurwoning. In dit project werken de drie Almeerse woning-
corporaties Goede Stede, de Alliantie en Ymere nauw samen met de 
gemeente aan de aanpak van woninginbraken door ruim 900 woningen 
inbraakveiliger te maken. Burgemeester Weerwind: “Ik ben ervan 
overtuigd dat samenwerking tussen gemeente, politie, corporaties, 
bewoners en bedrijven essentieel is voor een succesvolle aanpak van 
de woninginbraken.” 

Fruitbomen voor Filmwijk 
Het bewonersplatform Filmwijk organiseert – samen met veel vrijwil-
ligers - al 15 jaar een grote feestelijke schoonmaakdag in de wijk. Om 
hen daarvoor te bedanken heeft de gemeente 15 fruitbomen aan de wijk 
geschonken. Deze zijn door de bewoners die ze hebben geadopteerd op 
9 december 2016 geplant op een grasveld bij het Cecil B. de Millpad.

Wie splitst? 
Geïnteresseerde woningeigenaren kregen in 2016 de mogelijkheid om 
zich op te geven voor een haalbaarheidsonderzoek over het splitsen 
van koopwoningen. Inmiddels hebben 9 inwoners zich aangemeld voor 
dit onderzoek en zal in 2017 bekend worden wat ‘de oogst’ is en wie er 
daadwerkelijk doorgaat met dit splitsingsexperiment.Optimisme en speelplezier! 

Na lang sparen en met een bijdrage van de gemeente heeft basisschool 
De Optimist in Tussen de Vaarten in 2016 een heel bijzonder speeltoestel 
op hun plein gekregen. Een zogenaamd “memoboard”. Speelplezier staat 
centraal tijdens het spelen op de Memo, kinderen leren spelenderwijs 
en ongemerkt rekenen en vaardigheden als samenwerken. 
Memo bestaat uit 7 spelpilaren op een ronde speelvloer. De bediening 
van de Memo-spelpilaren is vergelijkbaar met de bediening van een 
smartphone. Door het scherm aan te raken en door over het scherm 
te vegen (‘swipen’) worden er spellen gespeeld.

Polderburen en Optimist

de buurt. Gesteund door de jonge-
renwerker van De Schoor, houden we 
elkaar scherp, want natuurlijk is er 
wel eens miscommunicatie, ook dat 
gaat met vallen en opstaan, net als 
trainen en sterker worden. 

De buurt vindt het wel mooi en geven 
het ook aan als er iets niet zo fijn is. 
Bijvoorbeeld het trainen op te luide 
muziek hebben we nu opgelost door 
dit vaker met oordopjes in te doen. 
We zijn nu ook voor iedereen op face-

book te vinden als Calisthenicspark 
Almere, dus dat is ook een goede 
manier om te volgen wat er allemaal 
gebeurt. 

Op de foto zie je mij met een groepje 
kinderen die via De Schoor een trai-
ningsles kwamen volgen. Kinderen 
zijn leergierig en nieuwsgierig naar 
wat ze allemaal kunnen, zowel zon-
der als met de toestellen in het park. 
We leren ze vanaf de grond sterker 
te worden, via push-up oefeningen 
en de lagere stangen, naar straks de 
hogere pull-up oefeningen. Ook door 
gecontroleerd klimmen en klauteren 
en niet te vergeten hun ademhaling 
te controleren.

Kinderen komen regelmatig met 
oudertoezicht terug. En met het ROC 
werken we samen aan workshops. Ik 
ben er regelmatig en als ik niet kan in 
verband met mijn werk, dan zijn een 
of meer van mijn vrienden er om te 
trainen. We nodigen de aanwezigen 
uit om met ons mee te doen. Heel 
natuurlijk allemaal. En we leren zo 
nog meer van elkaar, want iedereen 
heeft weer andere oefeningen of 
ideeën. Ook nu in de winter, gaan 
de ‘die-hards’ gewoon door. 

Ja, ik ben trots en vind het opvallend 
dat het mooiste trainingsparkje in 
Almere ook echt sportief gebruikt 
wordt. Zelfs de prullenbak is vol 

met sportdrank en waterflesjes en 
niet met snoep en andere rommel. 
Het is er om sportief te chillen en 
jezelf gezond uit te dagen en wij 
geven daarmee een goed voorbeeld. 
-Santhino Artist - 

Heeft u ook een vraag, een leuk 
idee, of een situatie in uw buurt 
waar u zich ongerust over maakt 
en eens met de gebiedsmanager 
wil bespreken? Stuur dan een mail 
naar info@almere.nl t.a.v. Wilma Viel, 
gebiedsmanager Almere Stad Oost.

“Ik zeg altijd, wie klaar is in de zomer,  
is in de winter al begonnen!” 
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