
Informatieavond 
Annapark Almere
Woensdag 28 april 2021



Informatieavond 
Annapark Almere
Welkom bij de online informatieavond.

• - Uw microfoon staat uit.

• - U kunt zelf uw camera aan of uit zetten.

U kunt vragen stellen via de chat, deze zullen 
na de presentatie aan bod komen in de 
vragenronde.



Agenda
Tijd Onderwerp Spreker

19:30 – 19:40

19:40 – 19:50

Welkom en voorstelronde

Stand van zaken verkenning Annapark
• Aanleiding  
• Waar staan we nu?
• Wie komen er te wonen?

Mart van de Wiel 

Anuschka de Vries – Projectmanager Gebiedsontwikkeling 
gemeente Almere 

19:50 –20:05 Impressies plannen gebouwen Richard Winkels – Ontwikkelmanager de Alliantie 
Ontwikkeling

20:05 – 20:15 Inrichting  Jolanda Niessen – gebiedsontwikkelaar de Alliantie regio 
Almere

20:15 – 20:20 Vervolgproces Anuschka  de Vries – Projectmanager Gebiedsontwikkeling 
gemeente Almere 

20:20 – 20:50 Vragen ronde (stel uw vraag via de chat) allen

20:50 – 21:00 Samenvatten en afronden Mart van de Wiel
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Stand van zaken project Annapark1



Stand van zaken project Annapark
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• Enorme woningnood

• Annapark is een 
voorzieningenpark en heeft
ruimte

• Groen, Sport, Scholen, Vrije tijd



Stand van zaken project Annapark
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Impressies plannen en gebouwen2



Wat zijn tijdelijke woningen?
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Voorbeeldproject, Amsterdam



Wat voor woningen realiseren we?
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• 200 woningen

• Zelfstandige woningen

• Voor jong volwassenen en 
mensen met essentiële 
beroepen 

• Woningen met twee en drie 
kamers



Voorbeeld plattegrond woningtype
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Opzet van de woongebouwen:

• Campus-achtig

• Twee clusters met elk twee 
woongebouwen

• Groene inrichting in en 
rondom de gebouwen

• Elk cluster heeft een 
ingerichte binnentuin voor 
bewoners
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Inrichting 3





Inrichting 

• Goede start 

• Campus achtige opzet rond binnentuin

• Huismeester als aanspreekpunt voor bewoners  

• Fiets parkeren
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Blijf op de hoogte

• Houd voor de meest recente informatie over het project, de website in de gaten: 
www.de-alliantie.nl/annapark 

• Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief via 
• annapark@de-alliantie.nl
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http://www.de-alliantie.nl/leemwierde
mailto:annapark@de-alliantie.nl
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Vervolgproces4



Stand van zaken en vervolgproces

- Opdracht voor verkenning gekregen: Analyse van omgeving, beleid, 
stedenbouw en maatschappelijk draagvlak

- Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de verkenning

- Verkenning voorleggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming: 
- Vermoedelijke behandeling in de raad: 1 en 8 juli 2021
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Vragenronde7



Bedankt voor
uw aandacht!
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Heeft u een vraag over project Annapark?

Stel uw vraag in de chat. Wij zullen uw vraag 
dan beantwoorden.

U kunt ook na deze bijeenkomst nog vragen of 
opmerkingen sturen via het mailadres: 
annapark@de-alliantie.nl.

Op de website www.de-alliantie.nl/annapark
vindt u binnenkort deze presentatie terug.

mailto:annapark@de-alliantie.nl
http://www.de-alliantie.nl/leemwierde/
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