programma

aan:
alle bewoners van
Almere Centrum

Wat is PAC?

dinsdag 6 november 2018
19.00 uur
inloop
19.30 uur
aanvang programma
21.30 uur
borrel
22.00 uur
einde

u bent welkom
Wij verwelkomen u graag bij
P!T Veiligheid
Schipperplein 4
1315 SB Almere

In Platform Almere Centrum (PAC) werken
bewoners uit diverse delen uit het centrum
met elkaar samen om De Minst Normale
Woonwijk nóg aantrekkelijker te maken en om
de stem van de bewoners te laten horen.
Almere Centrum is namelijk niet alleen een
winkelcentrum en uitgaansgebied, maar ook
de woonwijk van ruim 4.000 Almeerders.
Vanuit de werkgroepen
- Schoon, Heel & Veilig,
- Verkeer en
- Kansen in Meedoen
zetten wij ons op vrijwillige basis in om
de leefbaarheid van onze gezamenlijke
woonwijk te verbeteren.

.

uitnodiging
bewonersbijeenkomst

dinsdag 6 november 2018
inloop 19.00 uur
aanvang programma 19.30 uur
P!T Veiligheid

Meer informatie over PAC vindt u op:

www.platformalmerecentrum.nl
@plalmerecentrum
facebook.com/platformalmerecentrum

pac.

PLATFORM
ALMERE CENTRUM

Platform Almere Centrum, het bewonersplatform van het stadscentrum, organiseert op
dinsdag 6 november 2018 vanaf 19.00 uur een bijeenkomst voor alle bewoners van De Minst
Normale Woonwijk: Almere Centrum. Aan het begin van de avond verzamelen we uw ideeën
en vragen over het verkeer tijdens de Floriade. U wordt vervolgens bijgepraat over het stadspark
en andere ontwikkelingen. In de tussentijd worden de verzamelde ideeën en vragen gesorteerd
zodat ze makkelijk(er) besproken kunnen worden met onze gastsprekers. Samen met hen kijken
wij ernaar uit u weer te ontmoeten, dus graag tot 6 november in PIT Veiligheid!

Stadspark
Het kan u niet ontgaan zijn: we krijgen een
klein stadspark op de Stadhuispromenade!
In september was de hele stad uitgenodigd
om mee te denken over het stadspark. Veel
Almeerders hebben hun kans gegrepen en
hebben ideeën aangedragen om onze wijk
nog aantrekkelijker te maken. Bent u ook
benieuwd naar hoe het nu verder gaat? Kom
dan naar de bewonersbijeenkomst!

Centrum Update
Tijdens de bewonersbijeenkomst van maart
stonden we uitgebreid stil bij de nieuwe
Esplanade. Wat is er sindsdien gebeurd en
wanneer begint de verbouwing? En hoe zit
het met de andere ontwikkelingen in het
centrum, zoals de woontoren bij gebouw
De Voetnoot? Over deze en andere
onderwerpen wordt u bijgepraat tijdens
de Centrum Update.

aanmelden
Wij stellen het op prijs als u zich vooraf
aanmeldt door een e-mail te sturen naar
info@platformalmerecentrum.nl.

Floriade
De Floriade moet 2 miljoen mensen naar
Almere trekken. Veel mensen komen
met het openbaar vervoer, maar ook de
auto is en blijft populair. Wat betekent dit
voor het verkeer in het centrum tijdens de
Floriade in 2022? Uw ideeën en vragen
worden besproken met Floriade-wethouder
Loes Ypma en programmadirecteur Floriade
Remko Schnieders.

