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groen&duurzaam
Hoe denkt u over groen, duurzaamheid en de Floriade?

woensdag 28 mei 2014 20.00-21.30 uurUITNODIGING

bewonersbijeenkomst 

Filmwijk



Wat heeft een appel met een zonnepaneel  
te maken? En wat wil de Floriade daarmee?
Op woensdag 28 mei a.s. organiseert Platform Filmwijk een bewonersbijeenkomst over Groen, Duurzaam 
en de Floriade. Hoe groen bent u? Wat kunnen wij samen doen om de Filmwijk groener, duurzamer en 
gezonder te maken? Deze vragen bespraken wij al op de bewonersbijeenkomst vorig jaar en ondertussen 
heeft het Platform niet stil gezeten. We hebben drie werkgroepen geformeerd en onlangs weer een enquête 
gehouden. Op deze avond bespreken we de resultaten en stellen de werkgroepen zich aan u voor.  

• Werkgroep Duurzaam Groen wil een boomgaard in het 
Lumièrepark. Genieten van de bloesem in het voorjaar, 
smullen van het lekkers in de nazomer. En de Filmwijk 
hangt straks vol met hanging baskets! En hebt u ideeën 
voor het vrijliggend gebied naast de Komiekenbuurt?

• Werkgroep Filmwijk Energiek. Zon en wind zijn er 
altijd. Wij nodigen alle bewoners van de Filmwijk uit om 
gezamenlijk beschikbare kennis, kunde, tijd en energie 
te bundelen. Om met elkaar te zorgen voor duurzame 
energiebronnen, in of vlakbij onze wijk.

• Werkgroep Floriade heeft in het kader van de Floriade 
in 2022 een viertal speerpunten geformuleerd gericht 
op ruimtelijke ordening, zoals beleving van het water, 
zichtlijnen, oevers en groen, behoud van natuurwaarden, 
bestaande kwaliteiten en kansen voor de Filmwijk.

Enquête bewoners Filmwijk. Hebt u de enquête uit de 
Filmwijkkrant of de digitale versie op onze website ingevuld 
en wilt u weten wat de uitkomsten zijn? 

Kom, luister en praat mee tijdens de bewonersbijeenkomst! 
U ontmoet een aantal actieve bestuursleden van Platform 
Filmwijk die u nader informeert over de werkgroepen. 
Mira Peeters, onderzoeker en mede-samensteller van de 
enquête vertelt over de uitkomsten. En Robert Hemmen, 
energieconsultant vertelt over het initiatief van de 
energieneutrale Filmwijk: “Filmwijk is de eerste Almeerse 
wijk die de gemeentelijke ambitie serieus omarmt.”

Woensdag 28 mei a.s. in het Filmwijkcentrum, 
Walt Disneyplantsoen 76/78. Inloop vanaf  
19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

woensdag 28 mei 2014 20:00-21:30 uur in het Filmwijkcentrum

www.filmwijkalmere.nl

U bent van harte welkom!


