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Inleiding	  

De	  Stripheldenbuurt	  is	  gekozen	  als	  “proeftuin”	  binnen	  het	  project	  de	  Inclusieve	  Stad,	  een	  
initiatief	  van	  Gemeente	  Almere,	  Hogeschool	  Windesheim	  Flevoland	  en	  Disability	  Studies	  in	  
Nederland	  (DsiN).	  Dit	  betekent	  dat	  de	  Stripheldenbuurt	  inclusief	  en	  toegankelijk	  ingericht	  
wordt	  voor	  alle	  gebruikers.	  Door	  deze	  inrichting	  te	  baseren	  op	  resultaten	  uit	  onderzoek,	  
worden	  praktijk,	  onderzoek	  en	  onderwijs	  aan	  elkaar	  gekoppeld.	  Hierdoor	  kan	  de	  wijk	  als	  	  
voorbeeld	  	  dienen	  voor	  andere	  wijken	  in	  Almere	  en	  steden/gemeenten	  in	  Nederland.	  

Op	  23	  september	  2013	  was	  de	  tweede	  buurtbijeenkomst	  in	  het	  kader	  van	  de	  “Buitengewone	  
Stripheldebuurt	  met	  zijn	  bewoners”	  in	  de	  Cartoon	  in	  Almere.	  Deze	  avond	  was	  een	  vervolg	  op	  
de	  bijeenkomst	  van	  17	  juni	  2013.	  	  

Ongeveer	  vijftig	  organisaties	  en	  bewoners	  uit	  deze	  wijk	  presenteerden	  op	  maandag	  17	  juni	  	  
lopende	  activiteiten,	  wensen	  en	  initiatieven	  die	  verbindend	  werken	  voor	  de	  buurt.	  Tijdens	  
de	  bijeenkomst	  in	  juni	  ontstonden	  spontaan	  samenwerkingsactiviteiten	  tussen	  verschillende	  
bewoners	  en	  organisaties.	  Op	  het	  eind	  van	  de	  avond	  kregen	  aanwezigen	  de	  mogelijkheid	  om	  
via	  een	  formulier	  hun	  initiatieven	  en	  samenwerkingswensen	  in	  te	  vullen.	  Deze	  gegevens	  
werden	  begin	  juli	  in	  een	  overzicht	  naar	  de	  bezoekers	  van	  de	  bijeenkomst	  opgestuurd.	  	  

In	  september	  zijn	  er	  twee	  wijkwandelingen	  met	  bewoners	  georganiseerd.	  

Tijdens	  de	  	  buurtbijeenkomst	  op	  23	  september	  2013	  werd	  besproken	  welke	  contacten	  er	  zijn	  
gelegd	  en	  welke	  activiteiten	  er	  inmiddels	  zijn	  gerealiseerd.	  	  

De	  laatste	  bijeenkomst	  van	  het	  jaar	  is	  op	  vrijdag	  13	  december	  a.s.	  bij	  stichting	  ABRI.	  

Oproep	  
Dit	  verslag	  is	  meteen	  een	  oproep.	  De	  bijeenkomsten	  zijn	  het	  begin,	  er	  is	  nog	  een	  lange	  weg	  
te	  gaan.	  Houd	  elkaar	  op	  de	  hoogte!	  Door	  de	  inbreng	  van	  velen	  staan	  de	  mensen	  met	  een	  
beperking	  sterker.	  Geef	  wat	  u	  ook	  te	  melden	  hebt	  over	  de	  Inclusieve	  Stad	  door	  aan	  Edwin	  de	  
Vos,	  die	  voor	  DSiN	  kwartiermaker	  in	  Almere	  is.	  Tel:	  ++	  31	  (0)	  621227481,	  e-‐mail:	  
inclusievestad@disabilitystudies.nl,	  website:	  www.disabilitystudies.nl.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

1.	  Opening	  bijeenkomst	  23	  september	  	  

Alice	  Schippers,	  directeur	  Disability	  Studies	  in	  Nederland,	  opent	  de	  avond	  met	  een	  korte	  
uiteenzetting	  van	  een	  inclusieve	  stad	  c.q	  samenleving	  (zie	  inleiding).	  Zij	  legt	  uit	  dat	  de	  
wijkwandelingen	  die	  plaatsvonden	  op	  11	  en	  17	  september	  een	  gevolg	  zijn	  van	  het	  
voornemen	  dat	  Tini	  Doorenweerd	  van	  MEE	  IJsseloevers	  op	  17	  juni	  j.l.	  uitsprak:	  zij	  stelde	  voor	  
om	  een	  wijkschouw	  in	  de	  Stripheldenbuurt	  te	  organiseren.	  Dit	  idee	  was	  voor	  Disability	  
Studies	  in	  Nederland	  aanleiding	  om	  samen	  met	  MEE	  IJsseloevers	  twee	  zogenaamde	  
wijkwandelingen	  te	  organiseren.	  De	  uitkomsten	  van	  de	  wijkwandelingen	  worden	  op	  deze	  
avond	  besproken.	  Andere	  mooie	  initiatieven	  	  die	  sinds	  17	  juni	  ten	  uitvoer	  zijn	  gebracht	  in	  de	  
Stripheldenbuurt	  zijn:	  	  

-‐	  Bewoners	  van	  Nusantara	  (woonvorm	  voor	  ouderen	  uit	  het	  vroegere	  Nederlands	  Indië)	  zijn	  
op	  bezoek	  geweest	  bij	  de	  verstandelijk	  beperkte	  jongeren	  van	  
werk/dagbestedingorganisatie	  ‘Weet	  hoe	  je	  leeft’.	  Er	  is	  afgesproken	  dat	  de	  jongeren	  
binnenkort	  Indisch	  gaan	  eten	  bij	  de	  ouderen.	  

-‐	  Leden	  van	  Clubhuis	  Almere	  (mensen	  met	  een	  psychiatrische	  achtergrond)	  runnen	  sinds	  
kort	  een	  restaurant	  in	  wijkcentrum	  de	  Cartoon.	  

-‐De	  Chill	  aut,	  ontmoetingsplaats	  voor	  jongeren	  met	  autisme,	  verhuist	  naar	  de	  Paladijn.	  

2.	  Rondgang	  langs	  woon-‐	  en	  leef-‐	  initiatieven	  in	  de	  Stripheldenbuurt	  

Om	  de	  bezoekers	  van	  de	  buurtbijeenkomst	  een	  idee	  te	  geven	  wat	  een	  wijkwandeling	  is	  
maken	  we	  die	  avond	  een	  korte	  rondgang	  langs	  een	  aantal	  woonvormen	  in	  de	  wijk.	  
Buurtbewoners	  met-‐	  en	  zonder	  een	  beperking	  tonen	  aan	  de	  deelnemers	  wat	  volgens	  hen	  
aandacht	  nodig	  heeft,	  maar	  vooral	  ook	  mooie	  voorbeelden	  van	  inclusieve	  initiatieven.	  We	  
lopen	  onder	  meer	  binnen	  bij	  De	  Paladijn	  	  en	  Zephyr.	  	  	  

3.	  Discussie	  onder	  leiding	  van	  Marca	  Jongejeugd:	  Wat	  is	  mooi?	  Wat	  heeft	  aandacht	  nodig?	  
Wat	  kunnen	  we	  samen	  doen?	  

Marca	  Jongejeugd	  maakt	  deel	  uit	  van	  het	  gebiedsteam	  van	  Almere	  Buiten,	  ze	  is	  
gebiedsspecialist	  bij	  de	  gemeente	  Almere.	  Zij	  leeft	  met	  een	  beperking	  en	  is	  ze	  bewoner	  van	  
de	  Stripheldenbuurt.	  

Welk	  doel	  dient	  een	  wijkwandeling?	  Tijdens	  de	  wijkwandelingen	  kijkt	  een	  gezelschap	  van	  
ervaringsdeskundigen	  met	  een	  handicap,	  bewoners,	  schoolkinderen,	  studenten	  en	  
vertegenwoordigers	  van	  o.a.	  gemeente	  Almere	  en	  zorginstellingen	  in	  de	  Stripheldenbuurt	  
naar	  de	  inclusiviteit	  en	  toegankelijkheid	  van	  de	  wijk.	  Zij	  tonen	  mooie	  inclusieve	  initiatieven	  
en	  bespreken	  waar	  gezamenlijk	  aan	  gewerkt	  kan	  worden.	  

Tijdens	  de	  bijeenkomst	  van	  23	  september	  bespreken	  buurtbewoners	  met	  elkaar	  hun	  
bevindingen.	  Enkele	  onderwerpen	  die	  de	  revue	  passeren:	  

Ervaringen	  bewoners	  

Op	  de	  vraag	  hoe	  de	  bewoners	  hun	  wijk	  ervaren	  wordt	  geantwoord	  dat	  men	  over	  het	  
algemeen	  naar	  tevredenheid	  in	  de	  Stripheldenbuurt	  woont.	  De	  wijk	  is	  rustig	  en	  mooi	  vertelt	  
een	  bewoner	  van	  het	  Kick	  Wilstra	  plantsoen	  (woonvorm	  voor	  mensen	  met	  psychiatrische	  



problematiek).	  Hij	  woont	  al	  zes	  jaar	  in	  de	  wijk.	  Door	  een	  ander	  wordt	  opgemerkt	  dat	  het	  
vanwege	  het	  tijdstip	  (19:30)	  waarop	  de	  wandelingen	  plaatsvonden	  erg	  stil	  was	  in	  de	  wijk.	  
Overdag	  vertrekken	  veel	  mensen	  naar	  werk	  buiten	  de	  wijk.	  	  

Bewoners	  van	  de	  Paladijn	  brengen	  ter	  sprake	  dat	  zzij	  graag	  een	  buurt	  BBQ	  willen	  
organiseren	  om	  hun	  buren	  beter	  te	  leren	  kennen.	  Tot	  op	  heden	  is	  dat	  nog	  niet	  gelukt.	  	  

Een	  bewoner	  van	  de	  Woongroep	  Polter	  50+	  vertelt	  dat	  het	  hen	  wel	  is	  gelukt	  om	  
buurtactiviteiten	  te	  organiseren,	  maar	  dat	  het	  een	  lange	  adem	  vergt.	  Ter	  plekke	  worden	  
ervaringen	  uitgewisseld	  en	  afgesproken	  dat	  er	  na	  deze	  bijeenkomst	  contact	  is	  tussen	  beide	  
woongroepen.	  

Nieuwe	  contacten	  

Tijdens	  wijkwandelingen	  lopen	  verschillende	  bewoners	  met	  elkaar	  een	  ronde	  door	  de	  wijk.	  
Dit	  wordt	  als	  positief	  ervaren.	  Opvallend	  is	  dat	  de	  schoolkinderen	  en	  de	  Paladijnbewoners	  
met	  een	  verstandelijke	  beperking	  leuk	  contact	  legden.	  Voorheen	  was	  dat	  contact	  er	  nog	  niet	  
hoewel	  de	  school	  en	  de	  woonvorm	  dicht	  bij	  elkaar	  liggen.	  	  

Bewoners	  van	  de	  ecologische	  wijk	  de	  Buitenkans	  wandelden	  ook	  mee.	  Zij	  lieten	  tijdens	  de	  
wandeling	  hun	  nieuwe	  gemeenschappelijke	  ruimte	  zien.	  Het	  Buitenkans	  buurtgebouw	  staat	  
open	  voor	  bewoners	  uit	  de	  Stripheldenbuurt	  die	  daar	  iets	  willen	  organiseren.	  

Aandachtspunten	  

Wat	  betreft	  de	  inclusiviteit	  van	  de	  Stripheldenbuurt	  merken	  de	  deelnemers	  het	  volgende	  op.	  

-‐ De	  lijnbussen	  zijn	  niet	  goed	  toegankelijk	  voor	  mensen	  in	  een	  rolstoel	  of	  een	  
scootmobiel.	  De	  bushaltes	  zijn	  niet	  overal	  (halte	  bij	  de	  Boni	  supermarkt)	  gelijkvloers.	  	  
De	  oprijbaan	  die	  toegang	  tot	  de	  bus	  moet	  verschaffen	  is	  handmatig.	  Hierdoor	  heeft	  
een	  persoon	  in	  een	  rolstoel	  altijd	  hulp	  nodig	  bij	  het	  in-‐	  en	  uitstappen.	  De	  ov-‐
chipkaartmachine	  hangt	  erg	  hoog	  waardoor	  iemand	  die	  klein	  is	  of	  laag	  zit	  er	  niet	  bij	  
kan.	  Het	  is	  onduidelijk	  waarvoor	  de	  gordels	  op	  de	  rolstoelplaats	  dienen	  en	  hoe	  zij	  
gebruikt	  moeten	  worden.	  Het	  voorstel	  is	  om	  er	  een	  bordje	  met	  aanwijzingen	  bij	  te	  
hangen.	  Elektrische	  rolstoelen	  verstoren	  de	  boordcomputer	  van	  de	  bus.	  Daardoor	  
functioneren	  de	  deuren	  niet	  meer.	  Hierdoor	  kunnen	  ook	  gebruikers	  van	  een	  
scootmobiel	  niet	  mee	  met	  de	  bus.	  Voor	  een	  uitgebreid	  verslag:	  lees	  verhaal	  
Wandana	  over	  haar	  busreis.	  

-‐ Vuilcontainers	  blokkeren	  soms	  afritten	  van	  de	  stoep	  waardoor	  rolstoelers	  er	  geen	  
gebruik	  van	  kunnen	  maken.	  Als	  de	  afritten	  wat	  breder	  worden	  dan	  maakt	  het	  niet	  
uit	  als	  er	  kliko’s	  op	  de	  stoep	  staan.	  

-‐ Men	  stoort	  zich	  aan	  slecht	  onderhouden	  voortuinen	  en	  vuil	  op	  straat.	  Bewoners	  
kunnen	  dat	  samen	  oplossen	  door	  elkaar	  aan	  te	  spreken.	  

-‐ De	  openbare	  plattegronden	  in	  de	  verschillende	  delen	  van	  de	  wijk	  zijn	  een	  bijzonder	  
initiatief.	  Enkele	  bewoners	  doen	  voorstellen	  om	  ze	  nog	  meer	  informatief	  te	  maken.	  

	  
	  

	  



Bewonersgroep	  

Na	  de	  rondvraag	  onder	  leiding	  van	  Marca	  Jongejeugd	  wordt	  een	  bewonersgroep	  
samengesteld	  die	  in	  oktober	  bij	  elkaar	  komt	  om	  dit	  jaar	  het	  StripheldenBuurt-‐Comité	  op	  
te	  richten.	  Hiervoor	  melden	  zich	  negen	  buurtbewoners	  aan.	  Het	  comité	  zal	  gaan	  toezien	  
op	  de	  afspraken	  en	  voortgang	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  Inclusieve	  Stripheldenbuurt	  
met	  zijn	  bijzondere	  bewoners.	  Binnenkort	  berichten	  wij	  daarover	  op	  deze	  site.	  	  

Afsluiting	  van	  de	  avond	  

De	  avond	  eindigde	  met	  een	  mooie	  sketch	  van	  acteurs	  Alex	  en	  Sjoerd	  van	  theatergroep	  
Art	  Loca.	  De	  foto’s	  van	  deze	  bijzondere	  voorstelling	  vindt	  u	  op	  de	  Facebookpagina	  
Inclusievestad.	  Daar	  staan	  ook	  de	  foto’s	  van	  de	  wijkwandelingen	  en	  de	  bijeenkomsten.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  

	  

	  
	  

 


