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Baarn, 24 februari 2022
Betreft: Presentatie plannen herontwikkeling WoonDôme 

Beste buurtbewoner,

U ontvangt deze brief, omdat u in de omgeving van de WoonDôme woont. Mogelijk heeft u vernomen dat er 
plannen zijn voor de herontwikkeling van deze WoonDôme. Misschien heeft u vorig jaar rond deze tijd zelfs 
deelgenomen aan de online informatieavond. Met de inbreng die vorig jaar is opgehaald en de onderzoeken 
die tussentijds zijn uitgevoerd, zijn de plannen voor de herontwikkeling van de WoonDôme verder uitgewerkt 
tot een ontwerp. Graag presenteren wij u dit ontwerp tijdens een inloopavond op dinsdagavond 22 maart 
aanstaande. 

Het plan in het kort
Wij hebben een plan gemaakt om het gebouw van de WoonDôme aan de Middachtenlaan 21 te herontwikkelen 
naar woningen. Wij willen op deze plek zowel koop- als (middel)dure huurappartementen voor starters en 
doorstromers realiseren. Het gaat daarbij om studio’s en grotere appartementen. 

Inloopavond dinsdagavond 22 maart 2022 tussen 19.00 - 21.00 uur
Wij nodigen u van harte uit in de huidige WoonDôme om de plannen voor de herontwikkeling te komen bekijken. 
Wij presenteren u dan het ontwerp en geven u een indruk van de toekomstige woningen. Het is een vrije 
inloopavond, u bent van 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur van harte welkom. Medewerkers van gemeente 
Almere, OIII architecten en Domus Vastgoedontwikkeling zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. 

Daarnaast heeft u tijdens deze avond de gelegenheid om kennis te maken met ondernemers die op dit moment 
gebruikmaken van de WoonDôme en kunt u de kunstenaars EXPO bekijken.
Tot wij beginnen met de sloop van het gebouw, hebben we gekozen voor een tijdelijke invulling met de 
CultuurDôme: een creatieve hotspot. We zijn blijvend op zoek naar activiteiten die kunnen plaatsvinden in de 
WoonDôme totdat we gaan starten met de sloop van het gebouw. Dus heeft u ideeën voor activiteiten? Laat deze 
dan op 22 maart achter in de daarvoor bestemde ideeënbus in de WoonDome!

Praktische informatie en aanmelden
Wij hopen dat wij u 22 maart a.s. in de huidige WoonDôme kunnen ontmoeten, maar daarin zijn wij natuurlijk 
afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Bent u nieuwsgierig naar het ontwerp en de tijdelijke 
invulling? Meld u dan vóór 17 maart a.s. aan via participatie@woondome.info. Mocht het zo zijn dat wij u 
onverhoopt niet persoonlijk kunnen ontmoeten, dan vindt de presentatie online plaats. U ontvangt hiervoor dan 
tijdig een link op het emailadres waarmee u zich heeft aangemeld. Na aanmelding zullen wij u verder per mail 
op de hoogte houden.

Vragen of meer weten?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, stel deze dan gerust via participatie@woondome.info. Op 
de website www.woondome.info vindt u meer informatie over de WoonDôme en CultuurDôme.

Met vriendelijke groet,
Domus Vastgoedontwikkeling B.V.

Myron Jacobs
directeur

Aan de bewoners van:


