
Terugblik presentatie plannen herontwikkeling WoonDôme 
Op dinsdagavond 22 maart 2022 organiseerden Domus Vastgoedontwikkeling, OIII 

Architecten en gemeente Almere een inloopavond voor buurtbewoners en geïnteresseerden 

om de plannen voor de herontwikkeling van de WoonDôme te presenteren. Onder het genot 

van een kopje koffie konden aanwezigen op verschillende panelen en via een digitale 3D 

presentatie de plannen voor de WoonDôme bekijken en met de medewerkers van Domus, OIII 

en de gemeente in gesprek . De vele positieve reacties, (kritische) vragen en een rij tot aan de 

parkeerplaats lieten zien hoeveel belangstelling er voor de plannen is. 

 

 
 

Het plan in het kort 

Met de inbreng die vorig jaar is opgehaald bij omwonenden en ander belanghebbenden, en de onderzoeken 

die tussentijds zijn uitgevoerd, zijn de plannen voor de herontwikkeling van de WoonDôme verder 

uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het gebouw van de WoonDôme aan de Middachtenlaan 21 in Almere 

wordt herontwikkeld tot woningen. De huidige WoonDôme wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komt 

een duurzaam gebouw met 207 koop- en huurappartementen (van studio’s tot grotere appartementen) 

voor starters en doorstromers. Deze bijeenkomst op 22 maart is de aangekondigde terugkoppeling na de 

bijeenkomst in februari 2021. 

 

Presentatie plannen WoonDôme 

Geïnteresseerden en buurtbewoners stonden al vóór 19.00 uur in de rij voor de huidige WoonDôme die 

ingericht was tot expositieruimte. Op verschillende panelen waren de plannen voor de herontwikkeling van 

de WoonDôme te zien. Van een impressie van de appartementen, de binnentuin tot aan de entree. Ook 

was er op een digitale 3D presentatie te zien hoe het nieuwe woonbouwproject in Almere eruit komt te 

zien. Medewerkers van Domus, OIII Architecten en de gemeente liepen rond om vragen te beantwoorden 

en er werden reactieformulieren uitgedeeld waar aanwezigen reacties, vragen of opmerkingen op achter 

konden laten. 

 

  
  



Deelname & reacties 

Er zijn zo’n 1700 brieven verstuurd naar 

buurtbewoners en de uitnodiging voor de 

inloopavond heeft ook in de nieuwsbrief gestaan 

waar ongeveer 300 personen op geabonneerd zijn. 

In totaal hebben circa 120 bewoners de moeite 

genomen om de plannen voor de nieuwe 

WoonDôme te komen bekijken. 29 aanwezigen 

hebben ook hun reactie achter gelaten op het ‘Met 

welke gevoel ga je weg?’-bord en er zijn 6 

formulieren met aanvullende vragen ingevuld.  

 

 

Over het algemeen gingen de 

aanwezigen met een positief gevoel naar 

huis. De reacties varieerden van ‘Mooi 

plan + binnentuin’, ‘Indrukwekkend’ tot 

aan ‘Geweldig project, hopelijk een mooie 

woning voor de toekomst’.  

 

Er waren veel vragen over de prijzen van 

de woningen de verkeersafwikkeling en 

het parkeren. Op dit moment is daar nog 

onvoldoende over bekend om te kunnen 

delen. Geïnteresseerden in een woning 

hadden daar nu meer informatie over verwacht. Ook hoorden we een aantal keer ‘Lange wachttijd 

oplevering’. Dat is begrijpelijk met de huidige woningnood en als je de verhalen van aanwezigen hoort die 

gescheiden of met pensioen zijn en weer gedwongen bij hun ouders zijn gaan wonen. Voor de 

buurtbewoners wordt de herontwikkeling vooral als ‘Een aanwinst voor de buurt’ gezien. En ook over de 

binnentuin kregen we zeer veel enthousiaste reacties! 

 

Vervolg 

In het tweede kwartaal van 2022 kan de omgevingsvergunning voor de plannen van de nieuwe WoonDôme 

worden aangevraagd. Vanaf dat moment kan ook de verkoop worden gestart. Eind 2022 - begin 2023 

wordt het huidige WoonDôme gebouw gesloopt, zodat er daarna snel gestart kan worden met de bouw. De 

verwachte oplevering van de appartementen van de WoonDôme is 2026-2027. E.e.a. is nog onder 

voorbehoud. Betrokkenen worden per nieuwsbrief en via de website woondome.info op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen. 

 

  

https://woondome.info/woondome/

