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Verslag participatiebijeenkomst 
Op 17 februari 2021 organiseerde Domus Vastgoedontwikkeling in samenwerking met 

OIII architecten en de gemeente Almere een online informatie- en participatieavond 

over de herontwikkeling van de WoonDôme in Almere Buiten. Dit was stap één in de 

participatieaanpak die Domus samen met de gemeente Almere onder begeleiding van 

SIR communicatie & participatie ontwikkelde. 25 betrokken omwonenden namen deel 

aan de online bijeenkomst. 

 

De avond stond in het teken van het informeren over het plan voor de transformatie 

van de locatie WoonDôme en de bijdrage die deze ontwikkeling levert aan Almere 

Buiten. Tijdens de avond werd gepeild wat de mening van de deelnemers was over 

een aantal onderwerpen die spelen rondom deze ontwikkeling. Daarnaast werd er veel 

ruimte geboden voor het stellen van vragen over het plan.  

De sessie kenmerkte zich door een over het algemeen positieve sfeer en met vragen 

en kritische opmerkingen die als opbouwend te zien zijn. De opgehaalde informatie 

wordt als input gebruikt bij het verder vormgegeven van het plan voor de WoonDôme.  

 

Aanleiding: Het plan voor de WoonDôme, Almere Buiten 

De ontwikkeling van de WoonDôme sluit goed aan op de ambities van de gemeente 

om extra woningen toe te voegen in dit deel van de stad. In overleg met de gemeente 

Almere en het architectenbureau OIII architecten is er gewerkt aan de plannen voor 

de locatie. Het gaat om een ontwikkeling met verschillende typen appartementen. In 

combinatie met deze ontwikkeling zal ook de ruimte tussen het gebouw en het spoor 

anders ingericht gaan worden. De parkeerfunctie blijft, maar de inrichting en 

aankleding van deze ruimte wordt verbeterd.  

 

Domus lichtte tijdens de avond kort de herontwikkeling van de WoonDôme toe en hoe 

deze zich verhoudt tot de Toekomstvisie op Almere Buiten Centrum van de gemeente 

Almere. Daarna werd het plan voor de locatie gepresenteerd. Daarbij werd ingegaan 

op de ca. 200 wooneenheden die gerealiseerd gaan worden. Dit werd gedaan door het 

tonen van schetsen van het gebouw, met daarin het hoogteaccent van ca. 14 lagen 

aan de zuidzijde van de kavel en hiernaast twee lagere accenten van 4 à 5 lagen. De 

volumes die hierbij getoond werden, zijn een realistische weergave van de 

werkelijkheid. De invulling met verschillende typen appartementen die mogelijk is 

binnen de bouwvolumes is nog niet bekend en ook de detaillering van de ontwerpen 

moet nog plaatsvinden. Dit is ook op deze manier besproken tijdens de 

informatiebijeenkomst. 

 

Onderwerpen online bijeenkomst 

Alle deelnemers aan de sessie kwamen bij elkaar in een online bijeenkomst. Dit 

varieerde van potentiële kopers tot omwonenden. Tijdens de bijeenkomst werd door 

middel van een gezamenlijk gegeven presentatie door Domus en OIII architecten 

informatie over de bouwplannen en inpassing in de omgeving gedeeld. Tijdens en na 

de presentatie was er voldoende ruimte om vragen te stellen via de chat. Deze vragen 

werden live tijdens de bijeenkomst beantwoord door Domus, OIII architecten of de 

gemeente Almere. Via een aantal interactieve online Mentimeter-vragen werd er bij de 

aanwezigen gepeild wat de mening was over: 

 1) Ontwikkeling van de appartementen; 

 2) Het bouwvolume en concept-ontwerp;  

 3) Het parkeren.  

De vragen die gesteld werden en de uitkomsten van de Mentimeter-vragen geven een 

goede indruk van de mening van de aanwezige deelnemers. In de bijlage bij dit 

document vindt u een overzicht van de tijdens de sessie gestelde vragen. 

 

Deelname aan onlinebijeenkomst 

Domus heeft omwonenden in een straal van enkele honderden meters rondom de 

WoonDôme schriftelijk geïnformeerd over de bijeenkomst. In totaal zijn er op die 

manier ca. 1700 omwonenden uitgenodigd. In totaal 25 van deze uitgenodigde 

deelnemers hebben meegedaan aan de online bijeenkomst. Hoewel deze response niet 

hoog is, zijn wel tegelijkertijd de niet deelnemende omwonenden via deze 

uitnodigingsbrief geïnformeerd over de ontwikkeling. Het is een beetje gissen naar de 
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reden voor de lage deelname. Mogelijk zou dit veroorzaakt kunnen worden doordat er 

relatief weinig omwonenden zijn die dicht tegen de WoonDôme aan wonen. 

 

5.4 De toon tijdens de onlinebijeenkomst 

De stemming onder de deelnemers aan de bijeenkomst t.a.v. de nieuwe ontwikkeling 

was positief en er werd opbouwend meegedacht over de ontwikkeling. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit de Mentimeter vragen die we stelden. De vragen die door de 

deelnemers naar aanleiding van de ontwikkeling gesteld werden, gingen vooral over 

praktische zaken die komen kijken bij inrichting en inpassing van het gebouw en de 

omgeving. 

 

 

Gespreksonderwerpen en peiling onder deelnemers 

Na de introductie van Domus volgde een toelichting van OIII architecten op het 

ontwerp van de WoonDôme. Waarbij eerst visueel werd weergegeven hoe het gebouw 

past in de gehele omgeving, het aantal appartementen en vervolgens ook het 

ontwerp. Met de aanwezigen werd het gesprek gevoerd over waar nog meer rekening 

mee moet worden gehouden tijdens de herontwikkeling van de WoonDôme. Punten 

als geluidsisolatie om het geluid van voorbijrijdend treinverkeer te dempen, interne 

parkeerplaatsen voor fietsen en scooters en de centrale hal werden genoemd en 

worden meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp. De deelnemers 

reageerden positief op de bouwplannen.  

 

 

Vraag aan deelnemers:  
Er is grote druk op de woningmarkt in Almere. Extra woningen zijn hard 

nodig. Wat vind je ervan dat er woningen op deze locatie worden 

toegevoegd? 

 

Vraag aan deelnemers:  
Je hebt in de presentatie van de architect kunnen zien welke vorm de bouwmassa 

heeft. Wat vind je van deze bouwmassa? 

 



–––––– 

 
 

 

- 4 - 

 

Ook werd er via Mentimeter de mening gevraagd aan de aanwezigen over het 

mogelijke ontwerp van de WoonDôme aan de hand van enkele voorbeelden. Hoewel 

er geen overduidelijke voorkeur was, zijn de meeste stemmen van de aanwezigen 

uitgegaan naar een ‘zichtbaar duurzaam’ ontwerp. 

Parkeren en herinrichting parkeerterrein 

Naast de WoonDôme ligt een grote parkeerplaats die in de toekomst ook wordt 

heringericht. Er is aangegeven dat in overleg met de gemeente Almere het 

parkeerterrein zal worden vergroend, met behoud van voldoende parkeerplaatsen. Er 

werd gevraagd aan de deelnemers hoe zij op dit moment het parkeren in de omgeving 

beoordelen.  

 

 

Een kleine meerderheid gaf aan ontevreden te zijn over de parkeermogelijkheden in 

de buurt. Ook werd er gevraagd aan deelnemers of zij willen meedenken met de 

inrichting van het parkeerterrein. Het animo hiervoor was erg laag.  

Naast het huidige parkeren werd er ook een Mentimeter-vraag gesteld over 

toekomstige (elektrische) deelauto’s en of de aanwezigen hier in de toekomst gebruik 

van zouden maken. Ongeveer 1/3e van de deelnemers gaf aan hier in de toekomst wel 

gebruik van te willen maken. Echter een groter deel van de deelnemers weet dit nog 

niet of gaat hier in de toekomst geen gebruik van maken. 

 

De Mentimeter-vragen die betrekking hadden op het parkeren staan hieronder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag aan deelnemers:  
De hoogte en vorm van de WoonDôme zijn nu bekend. Het gebouw wordt nu 

verder ontworpen, welke kenmerken zie je graag in het ontwerp terugkomen? 

 

Vraag aan deelnemers:   
Het parkeerterrein wordt opnieuw ingericht en in de toekomst parkeren bewoners 

ook onder de WoonDôme. Hoe ervaar je het parkeren in je omgeving? 
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5.7 De vragen die gesteld werden 

Er werden vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de 

ontwikkeling van de WoonDôme. Hieronder een aantal van de meest voorkomende 

vragen:  

 

 Potentiële verkeersproblemen rondom de WoonDôme 

 Doelgroepen die kunnen gaan wonen in de WoonDôme 

 Functies en inrichting van de WoonDôme 

Deze vragen zijn tijdens de bijeenkomst beantwoord. Waarbij is aangegeven dat er 

tijdens de ontwikkeling van de WoonDôme goed rekening zal worden gehouden met 

de gevolgen die het heeft voor het verkeer en parkeren in de omgeving. Alle vragen 

en antwoorden zijn terug te lezen in dit document, vanaf pagina 6. 

 

Nadat alle vragen waren beantwoord werd de bijeenkomst afgerond en werd iedereen 

bedankt voor zijn/haar tijd en aandacht. Veel van de deelnemers wensten Domus en 

OIII architecten succes bij verdere ontwikkelingen van het project.  

 

Procesplanning 

In 2021 wordt er gestart met de planvorming en het wijzigen van het 

bestemmingsplan. Waarbij het volgens de gebruikelijke manieren mogelijk is om 

standpunten omtrent de bouw kenbaar te maken bij de gemeente Almere. De 

deelnemers worden bedankt voor hun tijd en ontvangen later een terugkoppeling op 

de avond en het vervolgproces. Alle aanvullende informatie over het project is te 

vinden op de website: www.woondome.info 

 

Overzicht deelnemers 

 +/- 25 omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden 

 Namens initiatiefnemer: Myron Jacobs en Jeroen Bouman (Domus) 

 Namens architect: Maarten Sanders (OIII Architecten) 

 Namens gemeente Almere: Andre Everts (Gemeente Almere). 

 Techniek, gespreksleiding & verslaglegging: Gerry Baljet (Baljet Groep) Pieter 

Oosterhof en Ruben de Ruiter (SIR) 

 

Vraag aan deelnemers:  
Mogelijk worden er enkele (elektrische) deelauto’s op het parkeerterrein 
neergezet. Zou je gebruik willen maken van een elektrische deelauto? 

 

Vraag aan deelnemers:  
Het parkeerterrein wordt opnieuw ingericht met meer groen en behoud van 

parkeerplaatsen. Wil je meedenken over de inrichting van dit terrein? 

 

http://www.woondome.info/


–––––– 

 
 

 

- 6 - 

 

 

Vragen gesteld tijdens bijeenkomst 

Tijdens de bijeenkomst werden vragen gesteld over de verdere ontwikkeling van de 

WoonDôme. Hieronder vindt u het overzicht van de gestelde vragen. Voor antwoorden 

op deze en andere vragen verwijzen we naar de website: www.woondome.info 

1.  Jullie hadden het net over doelgroep.  

Wie zijn jullie doelgroepen voornamelijk? 

Middenhuur, starterswoningen en doorstromers. In overleg met Gemeente 

geen sociale huurwoningen. 

2.  We hebben het nu over woningbouw; in hoeverre is gedacht aan 

ontsluiting (toegangswegen)? 

Ontsluiting ligt er al vanwege de grote parkeerplaats achter de 

WoonDôme. 

3.  Sorry, nog een aanvullende vraag daarop. Ook qua koop, of 

worden de appartementen enkel huur? 

Er komen zowel huur- (vrije sector en hoger segment) als 

koopappartementen (lager- en hogersegment). 

4.  Zijn de woningen geschikt voor senioren? 

De woningen krijgen geen specifiek senioren label, maar zijn natuurlijk 

geschikt voor senioren/de doorstromers. 

5.  Hoeveel overlast kunnen we verwachten, wanneer gaan ze 

beginnen? 

Bouwen zonder overlast lukt helaas niet, maar er is een groot 

parkeerterrein aan de achterkant wat tijdens de bouw gebruikt kan 

worden. Uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken 

en zal de buurt op tijd worden geïnformeerd als de bouw start. Er zal een 

emailadres aangemaakt worden waar evt. klachten gemeld kunnen 

worden. 

6.  Wat is de prijs van een starters woning? 

Op dit moment is het nog te vroeg om hier antwoord op te kunnen geven, 

maar de koopprijzen zullen ergens tussen de € 160.000 en ruim € 300.000 

liggen. Maar dit is nog van veel factoren afhankelijk. 

7.  Met ca. 220 eenheden en toch vaak meer dan 1 auto per 

huishouden en bezoekers voor de bewoners zie ik toch 

verkeersproblemen. Nu is het soms al lastig dat parkeerders van 

het flatgebouw de weg op willen of parkeren direct op het punt 

waar je de wijk binnenkomt. Hoe zien jullie dat?  

We moeten voldoen aan de parkeernorm gesteld door de gemeente. 

8.  De entrees aan de Polderdreef zijn wel uitnodigend voor onveilige 

oversteken naar Doemere. Is daar ook aan gedacht (veiligheid)? 

De entrees aan de Polderdreef zijn bedacht om de levendigheid aan die 

kant te vergroten. Dus niet alleen auto’s, maar ook voetgangers. Er is een 

oversteekplaats op de hoek en we verwachten niet dat bewoners meteen 

rechtdoor de Polderdreef oversteken. Tevens is er de hoop dat door het 

levendiger maken van de omgeving, het verkeer zich zal aanpassen: 

vriendelijker zal worden. 

http://www.woondome.info/
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9.  Wordt de garage koop? 

De parkeerplaatsen onder het gebouw zijn alleen toegankelijk en 

beschikbaar voor bewoners. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de 

parkeerplaatsen persoonlijk worden toegewezen. 

10.  Geluidsisolatie met name vanwege spoorlijn? Voornamelijk bij de 

hogere woonlagen? 

Er wordt nagedacht over technische en creatieve oplossingen. Niet alleen 

voor het spoor, maar ook vanwege de weg die er langs loopt. 

11.  Dus ja naast de Woondome is betaald dus waar parkeert 

iedereen? 

Parkeerplaats komt niet in eigendom van het project en blijft in bezit van 

Gemeente er zal dus betaald parkeren blijven met n (verplichte) 

vergunning voor de bewoners en omwonenden. 

12.  Hebben alle woningen ook een privé opslag? 

Naast een algemene fietsenstalling op de begane grond, zullen alle 

woningen een opslagruimte in de woning krijgen. 

13.  Wat zijn de verschillende kosten per keuze voor de uitstraling? 

Dat kunnen wij nu nog niet goed beoordelen. 

14.  Hebben mensen die langer in Almere Buiten wonen voorrang op 

huren/kopen? 

Gemeente Almere heeft een huisvestingsverordering, waarin regels zijn 

opgenomen voor de toedeling van woningen. Domus en Gemeente gaan in 

overleg over wat hier de mogelijkheden voor zijn. 

15.  Mocht het plan doorgaan, vanaf wanneer en waar kan je je 

aanmelden als huurder/koper? 

We hebben nog een redelijke tijd te gaan totdat we kunnen beginnen met 

slopen en bouwen, maar op www.woondome.info kunnen mensen zich 

aanmelden als geïnteresseerden. 

16.  Hoe zit het met het heien? Aangezien de flat tegenover de 

Woondome al erge scheuren vertoond. Dus welke manier wordt er 

toegepast? 

Voor het heien start zal er een opname worden gemaakt. Als de 

bodemgesteldheid om een andere manier van heien vraagt, zal dit 

uiteraard worden toegepast. Maar er worden geen problemen verwacht. 

17.  Blijft het betaald parkeren bij de Woondome? 

Zie vraag 11. 

18.  Is er ook ruimte om een brommer te stallen in de berging?  

Er zal ruimte worden ingericht voor het stallen van brommers. 

19.  Krijgen de interne parkeerplaatsen ook mogelijkheid tot 

elektrisch laden? 

Gezien de ontwikkelingen op dit gebied wordt hier zeker naar gekeken. Op 

dit moment wordt eerst de veiligheid bekeken. Het kan zijn dat er voor 

gekozen wordt om eerst buiten te laten laden en later de 

laadvoorzieningen binnen mogelijk te maken. 

20.  Terugkomend op de berging. Zoals de persoon boven mij vraagt, 

is er genoeg ruimte voor een motor? 

In de parkeerkelder voor de auto’s zullen plaatsen gecreëerd worden om 

motors te stallen. 

http://www.woondome.info/
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21.  Krijgen bewoners uit de buurt voorrang? 

Zie vraag 14. 

22.  Voor de koop appartementen wat zijn de prijzen ongeveer? 

Zie vraag 6. 

23.  Hebben mensen die langer in Almere Buiten wonen voorrang op 

huren/kopen? 

Zie vraag 14. 

24.  Zijn er ook servicekosten en zo ja hoe hoog? 

Op dit moment is het nog te vroeg om hier antwoord op te kunnen geven. 

25.  Wat zijn de te verwachte prijzen van de koop appartementen? 

Zie vraag 6. 

26.  Worden de huizen 'smart' gemaakt (smart homes). Denk aan 

moderne groene stroomvoorziening, glasvezel, etc.? 

De woningen worden zo duurzaam mogelijk opgeleverd en zullen aan de 

regelgeving voldoen. 

27.  Waarom wordt Baby-dump niet verplaatst naar Doemere? En 

ruimte gebruiken voor woningen? 

Dit is aan de eigenaar van de Baby-dump. 

28.  Hoe zit het met eventuele zonnepanelen en dergelijke. Eigen 

groene stroom voorziening? 

Zie vraag 26. 

29.  Moeten de bewoners een eigen ketel hebben of is het blok 

verwarming? 

Zie vraag 26. De woningen worden zonder gasaansluiting opgeleverd, dus 

een eigen ketel kan niet.  

30.  Hoe graag wil de Gemeente Almere starters en doorstromers 

stimuleren als er voorrang aan Almeerders wordt gegeven? 

Zie vraag 14. 

31.  In hoeverre is er gedacht aan wonen voor mensen met een 

beperking (lichamelijke bijvoorbeeld)? 

De woningen zullen niet als dusdanig gelabeld worden, maar de woningen 

zullen conform regelgeving toegankelijk zijn en de indeling van de 

woningen zal aanpasbaar zijn, indien nodig. 

32.  Hoeveel verdiepingen heeft het hoogste deel? 

De hoogste toren heeft 12 tot 14 lagen. 

33.  Worden de woningen casco opgeleverd? 

Badkamer en toilet mogen niet casco opgeleverd worden van Woningborg. 

De keuken zou evt. kunnen vervallen en later zelf geplaatst worden. 

34.  Is er rekening gehouden met geluidsoverlast van de trein? 

Zie vraag 10. 

35.  Zijn/komen er ook oplaadpunten in de centrale hal voor 

scootmobielen? 

Op dit moment is dit nog niet bepaald, maar hier gaat zeker naar gekeken 

worden. 
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36.  Is het bijvoorbeeld ook mogelijk om 2 woningen naast elkaar te 

kopen en daar 1 woning van te creëren? 

Het is eenvoudiger om dan een grotere woning te kopen. 

37.  Is de centrale hal beveiligd? bijvoorbeeld alleen toegankelijk voor 

bewoners? 

Iedere kern/trapopgang is afgesloten en alleen toegankelijk voor 

bewoners. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met 

vluchtwegen. De liften zijn alleen toegankelijk voor bewoners. De 

fietsenstallingen zijn ook alleen bereikbaar voor bewoners. 

38.  Behouden jullie de naam 'WoonDôme' zodra de appartementen 

klaar zijn? 

Jazeker. 

 


