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1. Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Het Platform Filmwijk Almere is een organisatie van en voor bewoners van de Filmwijk in Almere. 
Regelmatig onderzoekt het Platform wat de bewoners van Filmwijk bezighoudt.  
 
In het kader van bestuurlijke vernieuwing in Almere is de Filmwijk door de gemeente Almere gevraagd 
aan een experimenteel project Buurtbegroting deel te nemen. Het bewonersplatform Filmwijk heeft 
daar ja op gezegd. Dit onderzoek gaat er over of het geld dat naar de Filmwijk gaat nog beter op de 
wensen en behoeften van de bewoners kan worden afgestemd. Stel dat de bewoners zelf zouden 
kunnen beschikken over de voor de Filmwijk bestemde financiële middelen. Waaraan zouden zij deze 
gelden in de Filmwijk besteden? Waar zou men voor kiezen? Wat vindt men belangrijk? En heeft men 
überhaupt behoefte aan de mogelijkheid tot het maken van dergelijke keuzes? Met andere woorden: 
hoe staat men tegenover een buurtbegroting in deze wijk? Hier is in de zomer van 2016 onderzoek naar 
gedaan onder bewoners van Filmwijk. 

1.2 Onderzoeksvragen en opzet van het rapport 

In dit rapport wordt eerst de opzet van het onderzoek uiteengezet. Vervolgens worden de antwoorden 
op de volgende vragen beschreven: 
 
1. Hoe ervaren zij hun wijk? 
2. Wat vindenbewoners van Filmwijk belangrijk voor hun wijk? 
3. Hoe staan zij tegenover een buurtbegroting? 
 
Er wordt afgesloten met een conclusie en een discussie: wat betekent dit rapport voor de praktijk? 
 
In de bijlagen zijn de tellingen van alle antwoorden op de gesloten enquête vragen weergegeven en 
ook de antwoorden op alle toelichtende open vragen. 
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2. Opzet van het onderzoek 

2.1  Werving van respondenten 

Het Platform Filmwijk en de onderzoeker hebben via hun eigen social media kanalen oproepen gedaan 
om de enquête in te vullen. Er is ook een oproep geplaatst op de groep “036 Filmwijk” op FaceBook. 
Om zoveel mogelijk bewoners van Filmwijk te bereiken is de enquête bovendien opgenomen in het 
najaarsnummer van de Filmwijkkrant.  Zo konden alle 4000 huishoudens in de Filmwijk bereikt worden. 
Men kon deze zowel op papier als digitaal invullen. De papieren enquête kon worden ingeleverd op drie 
centrale punten in de wijk: het Gezondheidscentrum aan het Greta Garboplantsoen (Noord), de 
secretaris van het Platform aan de Joris Ivenslaan (Midden) en de Vomar supermarkt aan het Walt 
Disneyplantsoen (Zuid). De respons was desondanks beperkt: in september en oktober 2016 vulden 110 
personen  de enquête in, waarvan de 89 de digitale en 21 de papieren versie. 

2.2 Vragen 

Er zijn zeven gesloten vragen gesteld en zes open vragen. Thema’s in de vragenlijst waren: meningen 
over wonen in Filmwijk, meningen over een mogelijke buurtbegroting en achtergrondkenmerken. Waar 
mogelijk zijn vragen overgenomen uit onderzoeken vanuit het Platform Filmwijk onder Filmwijkers uit 
2011 en 2014, zodat een vergelijking met de antwoorden over de afgelopen vijf jaar mogelijk is.  
 
De vragenlijst is tot stand gekomen na intensief overleg van de onderzoekster met het bestuur van het 
Platform en met medewerkers van de gemeente Almere. Zo is geprobeerd de vragenlijst inhoudelijk 
volledig te maken met vragen die de respondenten tot nadenken over het thema buurtbegroting 
zouden motiveren, zonder irreële verwachtingen te wekken. Het aantal vragen is bewust beperkt 
gehouden, zodat invullen geen grote tijdsinvestering zou kosten. Ook is in de digitale versie de 
mogelijkheid gegeven om vragen niet in te vullen (over te slaan), zodat afhaken omdat men een vraag 
niet kon of wilde invullen beperkt zou blijven. Met andere woorden: niet alleen wat betreft de 
verspreiding van de vragenlijst, ook wat betreft de opzet van de vragenlijst is er veel aan gedaan om 
de respons zo hoog mogelijk te krijgen. 

2.2.1 Achtergrondkenmerken 

Om te achterhalen in hoeverre de antwoorden de mening van álle bewoners van Filmwijk weergeven, is 
gevraagd naar de volgende achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, hoe lang men in de Filmwijk 
woont en in welke straat (d.m.v. een vraag naar de letters van de postcode)en of men actief is als 
vrijwilliger. 
Bovendien is de mogelijkheid gegeven om naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen, zodat 
het Platform contact met de respondent kan opnemen. 

2.2.2 Wat vind je? 

De vraag naar de mening van bewoners van de wijk  met betrekking diverse thema’s werd beantwoord 
door middel van een lijst met stellingen, die deels al eerder aan bewoners van de wijk zijn voorgelegd 
(Peeters-Bijlsma, 2011, 2014). Bij de meeste gesloten vragen hoort een open vraag waarmee de 
mogelijkheid is gegeven om de antwoorden toe te lichten: waarom vindt men dat? 
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2.2.3 Buurtbegroting 

Om buurtbewoners een idee te geven van wat er met een buurtbegroting bedoeld wordt, is vraag 
gesteld die vooral als ‘denkhulp’ bedoeld is: als je 100 euro zou mogen verdelen over twee dingen, hoe 
zou de verdeling volgens jou dan moeten zijn. Er is gezorgd voor een breed scala aan mogelijkheden, 
die ook in de praktijk zouden kunnen voorkomen als er een buurtbegroting wordt ingevoerd. Zowel 
digitaal als schriftelijk was het niet mogelijk om een mogelijkheid in te bouwen om de optelling te 
controleren. Het kan dus zijn dat mensen bij beide antwoordmogelijkheden 0 euro invulden, of 100. 
Hierna zijn de vragen gesteld waar zou de respondent zelf graag geld van de buurtbegroting aan zou 
willen besteden in de wijk en waar aan juist niet en of men denkt dat een eigen buurtbegroting 
Filmwijk voor bewoners meerwaarde heeft. 
 
Er is bovendien aan het einde van de vragenlijst gevraagd of men zelf nog opmerkingen heeft en of 
men wil dat het Platform contact opneemt. Daarvoor kon men dan contactgegevens invullen. 

2.3 Analysemethoden 

Er wordt gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek: tellingen van aantallen gegeven antwoorden.  
Waar wordt aangegeven dat er (g)een verband is gevonden, wordt een statistisch significant verband 
bedoeld, dat zichtbaar te maken is in een kruistabel met een Cramers ‘ V groter dan .20 met een alfa 
kleiner dan 0,05. 
Waar in deze tekst zinnen tussen aanhalingstekens staan, zijn dat letterlijke weergaven van 
antwoorden op de open vragen uit de enquête. 

2.4 Representativiteit 

De onderzoeksgroep is divers van samenstelling. Even veel mannen als  vrouwen vulden de enquête. Er 
deden mensen uit alle leeftijdsgroepen mee: de jongste respondent was 22 jaar oud, de oudste 85. De 
gemiddelde leeftijd was 54 jaar. Ongeveer een derde van de respondenten is als vrijwilliger actief 
(hierin verschilt de onderzoeksgroep met die van 2014, daarin deed 44 % van de respondenten dat). 
De respondenten wonen gemiddeld 15 jaar in de Filmwijk. Er is geantwoord uit alle delen van Filmwijk, 
maar Filmwijk-Zuid is ondervertegenwoordigd en ruim 10% van de respondenten heeft geen letters van 
de postcode ingevuld, zodat niet duidelijk is in welke straat zij wonen. Aangezien de cijfers 1325 
alleen voor de Filmwijk gebruikt worden, is wel zeker dat het om bewoners van de Filmwijk gaat.  
18 personen hebben hun naam en andere gegevens ingevuld. Onder deze namen zijn er een aantal, die 
bij het Platform niet onbekend zijn. Het gaat dus deels om respondenten die al zeer actief in de wijk 
zijn. Dit hoeft geen probleem te zijn voor de interpretatie van de resultaten: zij hebben in hun 
antwoorden hun ervaring mee kunnen nemen en zijn dus te zien als zeer deskundig. 
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3. Resultaten 

3.1  Wat vind je van de wijk? 

Er is maar weinig waar men niet tevreden over is: alleen over voorzieningen voor ouderen en het 
onderhoud van straten en stoepen is de meerderheid van de respondenten niet tevreden. Dit is te zien 
in tabel 1: 
 
Tabel 1: Tevredenheid met zaken in Filmwijk 

 % tevreden 

straatverlichting 88 

bewegwijzering 80 

verkeersveiligheid 76 

contact met buurtbewoners 76 

voorzieningen voor kinderen 74 

sociale veiligheid 73 

mogelijkheden om te sporten in de wijk 66 

onderhoud van straatmeubilair zoals bijvoorbeeld bankjes 59 

groenonderhoud 56 

honden uitlaatveldjes 56 

voorzieningen voor ouderen 53 

voorzieningen voor jongeren 46 

onderhoud van straten en stoepen 36 

 
Zoals weergegeven in tabel 2 vindt men de Filmwijk een veilige en gezellige wijk en voelt men zich 
zelf verantwoordelijk voor een prettige omgeving. Net als in eerdere onderzoeken vindt een zeer groot 
deel van  de Filmwijkers dat de gemeente niet weet wat de bewoners willen. Het percentage dat vindt 
dat de gemeente dat wél weet is echter opgelopen van 3 % in 2011 via  5 % in 2014 naar 11 % in 2016. 
Er is dus verbetering zichtbaar. 
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Tabel 2: Meningen over veiligheid en verantwoordelijkheid 

 % niet mee eens of 
helemaal niet mee eens 

% mee eens of 
helemaal mee eens 

Filmwijk is een verkeersveilige wijk 0 72 

Filmwijk is een sociaal veilige wijk 17 62 

Filmwijk is een gezellige wijk 10 61 

Filmwijkbewoners zijn er zelf verantwoordelijk 
voor dat zij zich in hun omgeving prettig voelen 

16 61 

Ik zet me graag in voor de wijk 16 42 

Ik houd van nieuwe initiatieven 21 41 

De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn 
van de bewoners 

22 39 

De gemeente informeert Filmwijkbewoners 
voldoende 

25 36 

De gemeente weet wat haar bewoners willen 52 11 

 
Hoe belangrijk zijn deze zaken nu voor Filmwijkers?  
Voor bijna iedereen (93%) belangrijk of zeer belangrijk is de verkeersveiligheid, gevolgd door het 
onderhoud van straten en stoepen (87 %), groenonderhoud (81%) en straatverlichting (81%). Het vaakst 
genoemd als niet belangrijk of helemaal niet belangrijk zijn een buurthuis(kamer) dichtbij (32 %), het 
onderhoud van vaarwegen in de wijk (23 %), hangplekken voor jongeren en honden uitlaatveldjes 
(beiden voor 22 % van de respondenten niet belangrijk of helemaal niet belangrijk). Bij al deze thema’s 
is zijn er steeds 1 of 2 personen die de vraag niet hebben beantwoord, maar bij de 
hondenuitlaatveldjes zijn dat er met 5 duidelijk wat meer.  
 
Is het nu zo dat wat men belangrijk vindt, dat men daar over het algemeen ook tevreden of juist 
ontevreden over is? Dat is niet zo eenduidig te zeggen, statistisch gezien. Wel is te zien dat wie 
groenonderhoud belangrijk vindt, over het algemeen ook tevreden is hierover. 
 
Er wordt goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de vragen naar wat men vindt, toe te lichten. 
Er wordt wel gezegd: “Bij vraag 3 de afweging gemaakt tussen belangrijk en noodzakelijk”. Er worden 
ook heel positieve dingen over de wijk gezegd, zoals: 
“Allereerst mijn complimenten voor deze mooie wijk, het wordt over het algemeen goed onderhouden 
en ziet  schoon en verzorgd uit!! ik ben zeer tevreden over de Filmwijk, is een lust om hier te mogen 
wonen. Natuurlijk kunnen er wat verbeterpunten aangediend  worden. Maar uit de toelichting wordt 
ook duidelijk dat men wel tijd moet hebben voor betrokkenheid:  
“Ik werk nog fulltime en mijn vrije tijd is ook goed ingevuld.  Op dit moment niet  zo veel tijd over om 
mij actief in te zetten voor de Filmwijk.” 
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3.2 Hoe denk je over een buurtbegroting 

De vraag om alvast fictief geld te gaan verdelen, bleek een lastige, maar geen onmogelijke. Het is 
duidelijk te zien in tabel 3 dat er ook geen eenduidig beeld van voorkeuren uitkomt. Alleen voor 
bepaalde voorzieningen voor kinderen en (groen)onderhoud is er een grote groep die een bepaald 
gedeelte (de helft) van het bedrag aan deze voorziening wil besteden. 
 
Tabel 3: Verdeling van fictief geld (in %; steeds in tweetallen:  A + B ‘horen’ bij elkaar). 

 Euro’s > Niet 
inge 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

A Onderhoud van groen 2 5 2 6 2 9 21 11 11 13 3 17 
B Meer verlichting 8 19 4 15 10 11 20 11 1 2 1 0 
A Extra maaien 8 17 2 15 5 6 19 6 1 5 6 7 
B Hondenpoep weg 2 16 1 7 6 1 6 6 18 5 4 15 
A Bankjes fruitbomen 3 19 6 11 13 6 18 4 2 7 1 11 
B Parkeerruimte huis 4 18 2 8 2 4 17 6 11 11 5 13 
A speeltuintjes 3 14 5 13 1 11 13 28 3 5 3 3 
B Fietspaden onderhoud 4 6 2 5 6 3 29 13 10 1 5 7 
A snoeien 1 8 1 6 4 4 48 12 6 4 4 3 
B grasmaaien 1 11 5 6 6 13 48 4 3 5 0 0 
A Ouderen activiteiten 4 13 3 14 12 16 25 7 6 0 0 2 
B buurtpreventie 2 9 1 3 7 7 25 15 12 14 1 6 
A Bomen planten 4 16 10 11 1 8 13 19 6 6 6 2 
B Afvaldumping aanpak 2 5 0 10 6 7 21 12 9 11 8 10 
A Graffiti weg 4 8 7 16 11 4 20 6 9 4 4 7 
B Jongeren hangplek ja 3 13 6 6 8 6 21 4 10 16 5 4 
A Onveilige 

verkeerssituatie 
2 11 5 5 6 4 21 7 16 8 4 14 

B Voorzien ouderen 6 17 6 10 15 8 21 2 6 5 2 3 
A Camera’s  6 17 9 8 6 6 8 8 6 10 4 12 
B Grote speeltuin 4 19 3 13 6 9 7 6 6 7 7 14 
A buurtfeesten 5 17 6 10 7 3 30 5 5 6 3 4 
B moestuinen 0 15 7 6 6 5 30 2 7 8 2 13 
A sportveld 2 17 11 3 7 3 20 9 10 8 5 6 
B bijenlint 2 12 7 11 10 10 20 2 7 4 6 10 
A huiswerkklas 3 16 5 2 5 2 53 5 7 3 0 2 
B kinderknutselclub 1 16 2 4 7 6 53 1 4 2 3 4 
A hondenspeelveld 3 26 9 18 2 13 6 16 2 1 1 5 
B Veilig Walt Disneypl 2 12 2 1 1 3 18 6 14 16 9 19 
A Aanpak zwerfafval 2 8 2 6 8 9 38 3 6 9 1 9 
B Meer prullenbakken 5 9 4 11 6 4 36 9 8 2 0 7 
 
* Indien eigenhandig een getal dat eindigt op een 5 is ingevuld, is dat naar beneden afgerond. 
 
Hoewel het dus lastig lijkt, vindt wel tweederde van de respondenten dat een eigen buurtbegroting 
voor de bewoners meerwaarde heeft. Ook geeft een ruime meerderheid van de respondenten in een 
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open vraag er inhoud aan, waaraan dat geld besteed zou moeten worden en waaraan juist niet. In de 
open vragen wordt ook aangegeven, dat de keuzeparen soms lastig zijn en wordt de hoop uitgesproken 
dat dit geen daadwerkelijke keuzes zullen blijken te zijn. Zo wordt er gezegd: 
 “Lastig! Onderhoud van groen versus straatverlichting is niet te vergelijken.” 
 
Waaraan zou geld besteed moeten worden, en waaraan juist niet? 
Mw. Tanja Coenen van het Platform heeft de antwoorden op deze vragen geanalyseerd. Uit haar 
analyse blijkt dat waar de een vindt dat het juist wél aan b.v. speelgelegenheid of hondenpoep of 
buurtfeesten moet worden besteed, vindt de ander dat dat juist níet moet. Een eenduidig beeld is er 
dus niet, behalve waar het gaat om veiligheid. Vrijwel niemand vindt dat daar géén geld aan moet 
worden uitgegeven.  
 
Wie vindt dat een buurtbegroting meerwaarde heeft? 
Er zijn geen statistisch significante verschillen tussen mannen en vrouwen, oudere en jongere 
inwoners, inwoners die er langer of korter wonen. Ook de straat maakt geen verschil (statistisch). Het 
idee dat een buurtbegroting een meerwaarde kan hebben, leeft dus onder alle geledingen. 
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4. Conclusie en discussie 

4.1  Conclusie 

In dit onderzoek staan de ideeën van de bewoners van de Filmwijk in Almere met betrekking tot een 
mogelijke buurtbegroting centraal.  Kunnen zij daar iets mee? Wat willen zij en wat niet?  
In de antwoorden van een enquête die in de nazomer van 2016door 110 bewoners van deze wijk is 
ingevuld, is een grote diversiteit te zien, zowel wat betreft kenmerken als meningen van 
respondenten. De respons is niet hoog, maar wel afkomstig van gemotiveerde wijkbewoners en zeker 
niet alleen door degenen die ‘toch al de kar trekken’. Tweederde van degenen die deze vragenlijst 
hebben ingevuld vindt dat een buurtbegroting meerwaarde heeft. Het gaat hierbij echter maar om 71 
personen. Dit zijn personen in de hele wijk, niet per se van een bepaalde leeftijd of uit een bepaalde 
straat. De open vragen zijn goed ingevuld en ook over de vraag naar de verdeling van geld lijkt goed te 
zijn nagedacht, al is er dus geen eenduidig beeld te geven van waaraan dat geld besteed zou moeten 
worden.  
 
De antwoorden leveren absoluut nuttige informatie op over wat Filmwijkers belangrijk vinden. 
Aangezien Filmwijk echter 4000 huishoudens kent, zijn de antwoorden van 110 personen een bijzonder 
smalle basis voor vergaande vervolgstappen wat betreft de invoering van een buurtbegroting. 

4.2  Discussie 

Een enquête is een goed middel om de discussie over een bepaald thema los te maken en de meningen 
in kaart te brengen. Hoewel het -net als bij de vorige enquêtes onder Filmwijkers-  moeite heeft 
gekost om ruim 100 respondenten bij elkaar te krijgen –puur op basis van vrijwilligheid, zonder gebruik 
te maken van bestaande panels- was deze groep wel divers van samenstelling en levert deze enquête 
een schat aan informatie op. Zoals eerder bij vergelijkbare wijkenquêtes is de gemiddelde leeftijd van 
de respondenten echter aan de hoge kant en zijn respondenten uit de zuidelijker gelegen straten -die 
gekenmerkt worden door sociale woningbouw-  ondervertegenwoordigd. Het zijn echter zowel(zeer) 
betrokken wijkgenoten, als minder actieve Filmwijkers die door het beantwoorden van de vragen 
hebben mee gedacht met het Platform Filmwijk.  
 
In tegenstelling tot eerdere thema’s, zoals de Floriade en het behoud van groen, leeft het thema 
‘buurtbegroting’ of ‘Maak de buurt’ minder, al lijkt het de meerderheid wel een goed idee. Mogelijk 
gaat dit een stap te ver, of is niet voldoende gebruik gemaakt van de meer moderne 
communicatiekanalen zoals Facebook. Iets om over na te denken, of om eens aan te kaarten op het 
wijkforum 036 Filmwijk of via een discussieavond.  
 
Mw. Tanja Coenen van het Platform heeft een analyse gemaakt van de antwoorden op de open vragen 
naar waaraan men wél en waaraan men juist géén geld wil besteden en ook gekeken naar de 
antwoorden op andere vragen wat betreft veiligheid, (groen)onderhoud, speeltuinen, afval en 
hondenpoep. Deze antwoorden bevestigen wat ook uit de ‘geld-verdeelvraag’ naar voren komt: waar 
de één geld aan wil uitgeven, wil de ander dat niet. Deze verdeeldheid zien we echter níet terug in de 
vragen wat men belangrijk vindt en waarover men (on-) tevreden is: voor een grote meerderheid zijn 
deze thema’s even belangrijk.  
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De informatie die gegeven is, is dan ook voor het Platform zeer bruikbaar en biedt een onderbouwing 
voor discussies met de gemeente. Want al blijft het percentage dat de communicatie met de gemeente 
goed vindt, laag, het percentage stijgt en het Platform blijft in gesprek, zowel met de gemeente als 
met de bewoners! 
 
 

Bronnen 
Peeters-Bijlsma, M. (2011). “Leven in Filmwijk”. Resultaten enquête Platform Filmwijk Almere. 
Peeters-Bijlsma, M. (2012). “Participatie is Tweerichtingsverkeer”. Onderzoek voor de Stichting 
Burgerparticipatie Almere. 
Peeters-Bijlsma, M. (2014). “Bewoners van Filmwijk duurzaam en groen? Een onderzoek naar de 
wensen en verwachtingen van de inwoners van Filmwijk m.b.t. duurzaamheid, groen en de Floriade”. 
Resultaten enquête Platform Filmwijk Almere. 
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Bijlage A - Vragenlijst: tellingen van de antwoorden 
Waar niet anders aangeven, worden percentages bedoeld van het aantal personen dat de 
desbetreffende vraag invulde.  
 
A. Wat vind je? 
Hieronder volgen eerst een paar vragen over je mening over bepaalde zaken m.b.t. Filmwijk. 
 
Vraag 1: Ben je tevreden over de volgende zaken in Filmwijk? 
(indien ja + nee niet optelt tot 100 % heeft een (klein0 deel deze vraag niet beantwoord) 
 

  ja nee 

a verkeersveiligheid 76 24 

b sociale veiligheid 73 27 

c groenonderhoud 56 44 

d onderhoud van straten en stoepen 36 65 

e onderhoud van straatmeubilair zoals bijvoorbeeld bankjes 59 39 

f straatverlichting 88 10 

g bewegwijzering 80 16 

h honden uitlaatveldjes 56 43 

i mogelijkheden om te sporten in de wijk 66 31 

j contact met buurtbewoners 76 22 

k voorzieningen voor kinderen 74 26 

l voorzieningen voor jongeren 46 51 

m voorzieningen voor ouderen 53 45 
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Vraag 2: Kun je aangeven in hoeverre je het met onderstaande uitspraken eens bent? 
 

  Helemaal 
niet mee 

eens 

Niet mee 
eens 

Niet 
eens/niet 

oneens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

a Filmwijk is een verkeersveilige wijk 0 0 0 56 16 

b Filmwijk is een sociaal veilige wijk 3 14 22 48 14 

c Filmwijk is een gezellige wijk 3 7 30 47 14 

d De gemeente informeert 
Filmwijkbewoners voldoende 

9 16 38 30 6 

e Filmwijkbewoners zijn er zelf 
verantwoordelijk voor dat zij zich in 
hun omgeving prettig voelen 

3 13 22 45 16 

f De gemeente is verantwoordelijk 
voor het welzijn van de bewoners 

6 16 40 29 10 

g De gemeente weet wat haar 
bewoners willen 

15 37 37 10 1 

h Ik houd van nieuwe initiatieven 5 16 37 32 9 

i Ik zet me graag in voor de wijk 5 11 42 30 12 
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Voor de mate waarin mensen zich prettig voelen in de wijk, kunnen verschillende dingen belangrijk 
zijn.   
 
Vraag 3a: Kun je aangeven hoe belangrijk voor jou de volgende dingen zijn?   
(in procenten) 
 

 Onderwerp 

Niet 
inge 
vuld 

Helemaal 
niet 

belangrijk 
Niet zo 

belangrijk 

Niet 
onbelangrijk, 

ook niet 
belangrijk Belangrijk 

Zeer 
belangrijk 

a groenonderhoud 0 1 5 6 55 34 

b onderhoud van vaarwegen 
in de wijk 

0 11 12 35 32 9 

c verkeersveiligheid 1 0 1 6 51 42 

d contact met 
buurtbewoners 

2 0 8 19 60 11 

e straatverlichting 2 2 1 15 54 27 

f een buurthuis(kamer) 
dichtbij 

3 18 14 33 26 4 

g onderhoud van 
straatmeubilair zoals 
bijvoorbeeld bankjes 

1 1 5 21 62 11 

h onderhoud van straten en 
stoepen 

2 0 1 10 47 40 

i speelvoorzieningen  2 6 8 17 51 16 

j hangplekken voor 
jongeren 

3 9 13 16 44 16 

k ontmoetingsplekken voor 
ouderen 

2 6 11 22 46 13 

l honden uitlaatveldjes 5 16 6 23 36 16 

m een parkeerplaats voor de 
deur 

2 7 8 18 42 23 

n bewegwijzering 3 6 10 30 40 11 

o mogelijkheden om te 
sporten in de wijk 

3 7 9 36 35 11 

 
Vraag 3b  Als je wilt, kun je je antwoorden bij vraag  1 tot en met 3 hieronder toelichten. 
Ingevuld door 31 procent van de respondenten. 
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B. Buurtbegroting 
Je kunt geld maar één keer uitgeven. Als er geld vrij komt door het één niet te doen, kan iets anders 
wél gedaan worden. Hieronder volgen enkele ideeën over beslissingen die genomen zouden kunnen 
worden als de Filmwijk een buurtbegroting krijgt. Puur om het denken op gang te helpen: waar zou jíj 
dan voor kiezen? (let op, dit zijn voorbeelden, nog GEEN concrete plannen). 
 
Vraag 4a: Stel je voor, je mag 100 euro verdelen, hoe zou jíj dat dan doen?  
Je kunt al het geld aan één optie besteden, of het geld gelijk of ongelijk verdelen tussen steeds twee 
(fictieve, maar in de toekomst misschien mogelijke) opties, naar gelang het belang dat jij er aan 
hecht. 
In procenten; steeds in tweetallen:  A + B ‘horen’ bij elkaar. 
 
 Euro’s > Niet 

inge 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

A Onderhoud van groen 2 5 2 6 2 9 21 11 11 13 3 17 
B Meer verlichting 8 19 4 15 10 11 20 11 1 2 1 0 
A Extra maaien 8 17 2 15 5 6 19 6 1 5 6 7 
B Hondenpoep weg 2 16 1 7 6 1 6 6 18 5 4 15 
A Bankjes fruitbomen 3 19 6 11 13 6 18 4 2 7 1 11 
B Parkeerruimte huis 4 18 2 8 2 4 17 6 11 11 5 13 
A speeltuintjes 3 14 5 13 1 11 13 28 3 5 3 3 
B Fietspaden onderhoud 4 6 2 5 6 3 29 13 10 1 5 7 
A snoeien 1 8 1 6 4 4 48 12 6 4 4 3 
B grasmaaien 1 11 5 6 6 13 48 4 3 5 0 0 
A Ouderen activiteiten 4 13 3 14 12 16 25 7 6 0 0 2 
B buurtpreventie 2 9 1 3 7 7 25 15 12 14 1 6 
A Bomen planten 4 16 10 11 1 8 13 19 6 6 6 2 
B Afvaldumping aanpak 2 5 0 10 6 7 21 12 9 11 8 10 
A Graffiti weg 4 8 7 16 11 4 20 6 9 4 4 7 
B Jongeren hangplek ja 3 13 6 6 8 6 21 4 10 16 5 4 
A Onveilige verkeerssit. 2 11 5 5 6 4 21 7 16 8 4 14 
B Voorzien ouderen 6 17 6 10 15 8 21 2 6 5 2 3 
A Camera’s  6 17 9 8 6 6 8 8 6 10 4 12 
B Grote speeltuin 4 19 3 13 6 9 7 6 6 7 7 14 
A buurtfeesten 5 17 6 10 7 3 30 5 5 6 3 4 
B moestuinen 0 15 7 6 6 5 30 2 7 8 2 13 
A sportveld 2 17 11 3 7 3 20 9 10 8 5 6 
B bijenlint 2 12 7 11 10 10 20 2 7 4 6 10 
A huiswerkklas 3 16 5 2 5 2 53 5 7 3 0 2 
B kinderknutselclub 1 16 2 4 7 6 53 1 4 2 3 4 
A hondenspeelveld 3 26 9 18 2 13 6 16 2 1 1 5 
B Veilig Walt Disneypl. 2 12 2 1 1 3 18 6 14 16 9 19 
A Aanpak zwerfafval 2 8 2 6 8 9 38 3 6 9 1 9 
B Meer prullenbakken 5 9 4 11 6 4 36 9 8 2 0 7 
 
* Indien eigenhandig een getal dat eindigt op een 5 is ingevuld, is dat naar beneden afgerond. 
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Vraag 4b: Als je wilt, kun je hieronder je antwoorden toelichten 
Ingevuld door 23 procent van de respondenten. 
 
 
Vraag 5a: Waar zou jij zelf graag geld van de buurtbegroting aan besteden in de wijk?  
(wees creatief! Leef je uit!) 
Ingevuld door 83 procent van de respondenten. 
 
Vraag 5b:  Waaraan zou jij zelf zeker geen geld van de buurtbegroting besteden? 
(wees creatief! Leef je uit!) 
Ingevuld door 62 procent van de respondenten. 
 
 
Vraag 6a: Denk jij dat een eigen buurtbegroting Filmwijk voor ons als bewoners meerwaarde 
heeft?   
 

 Aantal Procent 

Nee 32 29 

Ja 71 65 

Niet ingevuld 7 6 

Totaal 110 100 

 
Vraag 6b: Graag je antwoord hieronder toelichten 
Ingevuld door 76 procent van de respondenten. 
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C. Achtergrondkenmerken 
 
Vraag 8a:  Leeftijd 
Gemiddeld 54 jaar 
 

 Aantal Procent 

20 en jonger 0 0 

21-30 4 4 

31-40 11 10 

41-50 24 22 

51-60 32 29 

61-70 30 27 

71 en ouder 6 6 

Niet ingevuld 3 3 

Totaal 110 100 

 
Vraag 8b:  Geslacht 
 

 Aantal Procent 

Man 55 50 

Vrouw 55 50 

Totaal 110 100 

 
Vraag 9a:  Hoe lang woon je in de Filmwijk? 
 

 Aantal Procent 

0-2 jaar 8 7 

2-5 jaar 7 6 

6-10 jaar 13 12 

11-15 jaar 28 26 

16- 20 jaar 26 24 

21 jaar en langer 26 24 

Niet ingevuld 2 2 

Totaal 110 100 

 
Gemiddeld wonen de respondenten 15 jaar in Almere Filmwijk. 
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Vraag 9b:  Postcode   1325 __  __ 
Eerste letter = straat 
 

 Aantal Procent 

Niet ingevuld 15 14 

C  8 7 

E 4 4 

G 4 4 

H 17 15 

J 10 9 

K 3 3 

L 7 6 

N 8 7 

P 13 12 

R 9 8 

S 7 6 

T 1 1 

V 7 6 

Totaal 110 100 

 
Toelichting: 
 
Noord Totaal  N= 18 ; 13 % 
C Charlie Chaplin 
E Cinemadreef 
G Lucille Ball 
Bouw Rai Totaal N= 53; 39 %  
H Ingrid Bergman 
J James Stewart 
K Richard Burton 
L Simone Signoret 
Midden Totaal N =29; 21 % 
N Audrey Hepburn 
P Simon van Collem 
R Joris Ivens 
Zuid Totaal N= 29; 21 % 
S Visconti 
T Hitchcock 
V David Lean 
X Ed van der Elsken 
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Vraag 10:  Ben je actief als vrijwilliger in de Filmwijk? 
 

 Aantal Procent 

Nee 73 66 

Ja 35 32 

Niet ingevuld 2 2 

Totaal 110 100 

 
Vraag 11: Heb je zelf nog opmerkingen? 
Ingevuld door 29 procent van de respondenten. 
 
Als je wilt dat wij contact met jou opnemen, geef dan graag hier je contactgegevens: 
Ingevuld door 16 procent van de respondenten. 
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Bijlage B - Antwoorden op de open vragen   

Vraag 3b: Toelichting stellingen 

Groenvoorziening: de hegjes en boomtuintjes worden keurig onderhouden maar het grote veld voor 
onze deur is een grote puinhoop. Vorig jaar is er iets ingezaaid met geen resultaat: geen bloemen en 
alleen onkruid (kattenstaart). Dit jaar is het bewust 2x overgeslagen met maaien waardoor het nu 1,5 
meter hoog staat. 
 
Veel speeltuinen zijn weg en komen niet terug. De gemeente heeft het beleid veranderd. Jammer want 
het zijn waardevolle plekken om contact te leggen. Het zou ook super zijn als er een voetbalveld onder 
de hoogspanningskabels komt. Een aantal kinderen heeft een brief naar het college gestuurd met 
verzoek om goaltjes. 
 
Bij vraag 3 de afweging gemaakt tussen belangrijk en noodzakelijk. Groenonderhoud en 
onkruidbestrijding laten te wensen over. 
 
Ik denk meest ouders willen graag een grote goede speeltuin voor kinderen misschien zoals deze: 
http://educarium-placezabaw.com.pl/images/stories/Proludic/int162.jpg 
Groenonderhoud is meer dan een stel idioten alles plat te laten kappen... 
Groenvoorziening kan echt wel wat fleuriger, graag hangingbaskets aan de lantaarnpalen zoals in 
almere buiten. Zeer geschikte locatie Walt Disneyplantsoen en tussen de Vomar en 
Gezondheidscentrum. Jongeren hebben behoefte aan hangplek, zij geven regelmatig overlast. 
 
Er zijn, zeker in vergelijking met andere wijken, te weinig grote speeltuigen/klimtoestellen of 
sportveldjes in de wijk waar kinderen veilig en zelfstandig naar toe kunnen.  Het braakliggend stuk 
grond nabij de Charlie Chaplinweg zou bijvoorbeeld kunnen ingericht met diverse sportvelden zoals 
basketbal, voetbal, tennis ed net zoals bij station Oostvaarders en in Cascadepark (Poort). 
Verkeersveiligheid is m.i. het belangrijkste, stoepen en tegels en goten bijhouden, verder niet zo 
belangrijk als en heg, of boom gesnoeid wordt, buurbewoners kunnen zelf hier indien nodig zelf ook 
wat aan het onderhoudt doen. 
 
De eikenbomen in de ingrid bergmanstraat moeten zo snel mogelijk verwijderd worden. Door de plak 
die ervan af komt moeten de bewoners de auto ergens anders parkeren terwijl ze moeten betalen voor 
ontheffing, gevels en schilderwerk worden ernstig aangetast, beddegoed kan niet gelucht worden want 
daar komt ook een plaklaag op. 
 
Ik vind Filmwijk een goede wijk om te wonen, toch enkele kanttekeningen: 1) de wijk is niet ingericht 
voor voetgangers (dus om te voet van A naar B te komen) en ook is de wijk niet uitnodigend om 
doorheen te wandelen (dus een blokje om te lopen). Zeker niet in de winter. 2) de gemeente gaat raar 
om met de kap van bomen. Vanwege het 'beeld' moeten ALLE bomen in onze straat weg. Ook die 
bomen die geen overlast veroorzaken, mooi ontwikkeld zijn en geliefd zijn. 
 
Onderhoud vooral stoepen hoort onder verantwoording gemeente, die zijn ook aansprakelijk te stellen. 
Straatverlichting hoort goed te functioneren.  
Alles draait om contacten. Dat is wat een buurt een fijne buurt maakt. Vanuit alle diensten zou dat de 
maatlat moeten zijn, met de vraag: hoe maak je dat maximaal mogelijk? 
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Aller eerst mijn complimenten voor deze mooie wijk, het wordt over het algemeen goed onderhouden 
en ziet  schoon en verzorgd uit!! ik ben zeer tevreden over de filmwijk,  is een must om hier te mogen 
wonen.  natuurlijk kunnen er wat verbeter punten aangediend  worden.  speciale hangplekken voor 
jongeren met wat accesoirs/activiteiten waarmee ze zich bezig kunnen houden dan vandalisme plegen 
uit verveling. ervaart  dat er vaak de ramen van de scholen in de buurt ingegooid worden. (trouwens de 
skeelerbaan  in de stad onder de brug is een goede aanwinst  voor de jongeren , bedankt  gemeente, 
Top!! 
 
Hondenpoep is een grote ergernis in de wijk. Er moet meer worden gedaan aan handhaving en creeren 
van normbesef bij de hondenbezitters. De regel is dat de hondenbezitter de poep op moet ruimen. Niet 
nakomen van deze regel moet bestraft worden, indien mogelijk d.m.v. opsporing. Veldjes met poep of 
bestemd voor hondenpoep wil niemand zien of ruiken! Dus hondenuitlaatveldjes zijn compleet 
ongewenst. Schone veldjes waar je door het gras kunt lopen of in het gras kunt gaan zitten zonder dat 
je hoeft op te passen voor hondenpoep zijn gewenst. Dit zou een gevoel van welvaart voor iedereen 
creëren. 
 
Slecht onderhoud bevordert verloedering. 
 
Groenonderhoud is belangrijk omdat er zo veel van is. Als dit niet goed wordt onderhouden zorgt het 
groen voor overlast. Ook teveel groen kan hier voor zorgen zoals in de Ingrid Bergmanstraat waar je 
niet makkelijk uit kunt stappen vanwege het groen langs de straat. 
 
Ik woon al 9 jaar in almere en ik moet zeggend ik het een leuke stad  3  gaan vinden. Het enige wat ik 
mis is een plek voor de jeugd om vrij te zijn. Wij gaan regelmatig naar utrecht voor een leuke 
speelplek met de kids. Daar hebben ze verschillende parken met activiteiten voor de kids. Die parken 
worden zeer drukbezocht door ouders met kinderen en dat is iets wat ik hier in almere mist.  Wat 
betreft de verkeersveiligheid ben ik blij met de nieuwe stoplichten  die geplaats worden op de 
cinemadreef. Een paar drempel i  de charlie chaplinweg zou ook niet verkeerd zijn. Aangezien de 
kinderen de straat over moeten om het veld te bereiken en er soms van die debielen rond scheuren 
alsof het een snelweg is. 
 
De gemeente is nooit verantwoordelijk, dat ben jezelf! Je kan alles aangeven en de dienstverlener 
(gemeente) kan dan aan het werk) Vraag 3 is niet goed gesteld, immers om je prettig te voelen… Hangt 
af van je leeftijd en je prioriteiten, jeugd wil spelen, als ze spelen hebben ouderen minder last etc. 
 
Sport/plekken voor jongeren/ouderen in de wijk is niet nodig, filmwijk licht dicht bij stad en bij 
randstad, daar zijn afdoende sportscholen/ plekken voor  jongeren en ouderen 
 
Ik vind het onderhoud dat de gemeente doet aan de openbare ruimte te minimaal, wat niet aan de 
openbare weg ligt verpaupert; bestrating, groen voorziening, speelplaatsjes, grafiti op 
Nuonwisselstations. Gemeente zou de nuon moeten aansporen. 
Ik werk nog fulltime en mijn vrije tijd is ook goed ingevuld.  Op dit moment niet  zo veel tijd over om 
mij actief in te zetten voor de Filmwijk. 
 
Vanuit de Komiekenbuurt is er rechts naast de Cinemadreef alleen een trottoir aangelegd. Het 
geplande doortrekken van het fietspad door het midden van 2f7 is nooit gebeurd. Daarom gebruiken 
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fietsers ook het voetpad. Dit is na ruim 20 jaar wel eens een aandachtspunt om te verbeteren. Een 
doorgetrokken fietspad biedt ook de mogelijkheid het Spoorbaanpad te mijden, zeker in de avond.    
 
Voor ouderen is er een voorziening in Filmwijk Zuid in het Filmwijk Centrum  Vanuit de Komiekenbuurt 
is dit te ver om te lopen en een handige busverbinding is er ook niet. Dit geldt ook voor de nabijheid 
van supermarkten. Een AH in Parkwijk en een C1000 in Waterwijk is voor ouderen een grote 
loopafstand ( heen en weer ca. 2 km met je boodschappen). In het centrum aan deze zijde zit alleen 
een Aldi. Geen optie als je daar niet wilt komen.  
 
Hondenuitlaatveldjes zijn belangrijk maar achter onze flat is er een hondenuitlaatstrook. Daardoor 
kunnen kinderen van de flat daar niet spelen in de heerlijke schaduw vanwege hondenpoep. 
Hondenuitlaatspeelveld met poepzakjes is beter. 
Er moet iets gedaan worden aan loslopende honden!! En opruimen van hondenpoep in de straten!! Geef 
de mensen een boete. De losliggende tegels in de straat!! en andere straten!! Ook het groenonderhoud 
wordt niet gedaan!! 
Veiligheid in verkeer bv. fietspaden met busbaan en autoverkeer. Groen onderhoud door bewoners zelf 
o.a. voortuinen heggen enz. achterpaadjes 
 
Ik vind dat de gemeente samen met de bewoners verantwoordelijk is voor veiligheid. Ik stoor mij aan 
mensen die met volgeladen auto’s hun afval dumpen in/rond gezamenlijke containers bij de hoogbouw. 
Vooral voor de kapper op kruising Joris Ivenslaan/Jacques Tatilaan. 
 
Als er in de Joris Ivenslaan 90 km wordt gereden dan zie je de politie alleen als ze werken of op school 
zitten.  
 
Er wordt wel onderhoud gedaan maar onkruid + graffiti blijft. 
Verantwoording ligt bij gemeente. Uiteraard mogen zij om hulp vragen van bewoners en dienen zij 
vervuilers en/of asociale gedragers te corrigeren. Fiets- en wandelpaden dienen gewaarborgd te 
blijven voor dat doel. Paaltjes verwijderen van medio oktober tot ver in april is belachelijk. Eind 
nov./medio feb. = ruim voldoende gevaarzetting.   
 
Verkeersveiligheid: fietspad bv.: de kruising Judy Garland met de brug richting Flevoziekenhuis is zeer 
onveilig. Beter voorrangsweg van maken, haaientanden plaatsen. Zie tekening op het formulier. Stoep 
onderhouden, tegels zitten los, geen recht pad, al 1 keer gevallen, meerdere malen door mijn enkel 
gegaan! Onderhoud: de prullenbakken bij glasbakken en parken, speeltuinen moeten VAKER geleegd 
worden, dus extra prullenbakken legen. Op tijd groen mos uit de grachten verwijderen. 
 
Meer parkeercontrole!!  
 
Meer voor jongeren! 
 
De veiligheid op het kruispunt tussen Charlie Chaplinweg en Spoorbaanpad is niet optimaal. 
Stoeptegels los, strenge controle + boetes fietsen zonder verlichting, stoplichten lang op rood. 
Graag meer aandacht voor eigen verantwoordelijkheid van mensen voor schoonhouden van 
plantsoenen, stoepen etc. Hoe je mensen zover krijgt dat ze geen blikjes en papier wegsmijten, weet 
ik - jammer genoeg - niet. Ook promoot goed afval scheiden. 
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Vraag 4 b: Toelichting geld verdeel vraag 

ik heb niks met kinderen, jongeren, ouderen en hun hangplekken. Ik maak er geen gebruik van heb er 
dus ook geen nut van. 
 
Buurtfeesten huiswerkklassen en knutselclubjes zou niet uit het gemeentebudget gefinancierd moeten 
worden. 
 
Onderhoud laat in Almere te wensen over. Aangelegd is het prachtig, daarna ontbreekt het dikwijls aan 
onderhoud. Ergerlijk, onnodig en oorzaak van verminderd leefgenot. 
 
Ik vind zowel de aanleg van 'moestuinen' als het organiseren van 'buurtbarbecues' onwenselijk. Ik zou 
hieraan geen budget verspillen. 
 
3: parkeerplaats heb ik al. 
Hoe beter alles onderhouden wordt, hoe veiliger en beter de stad. Handhaaf streng en investeer 
intensief. Spreek ook bewoners aan op hun verantwoordelijkheid. Bij de vila's rondom simone signoret 
en heinz ruman en de straten daarom heen zijn veel stoepen onbegaanbaar door overgroeiende heggen 
en hagen of geparkeerde auto's. 
 
Jongeren maken er vooral rond het Walt Disneyplantsoen vaak een zooitje van, het zou goed zijn als er 
wat meer toezicht wordt gehouden en jongeren worden aangesproken op hun gedrag. 
 
Een schone wijk is een veilige wijk. Rommel nodigt uit tot meer rommel. Dus zoveel mogelijk 
prullenbakken en veel investeren in opruimen en handhaven. 
De afvalbakken bij de flats vergroten. Zwerfafval heeft ook te maken met voldoende voorlichting. GFT 
voor snoeiafval in de wijk langer laten staan. 
 
Ik kon bij keuze speelveld/bijenlint geen 100% voor speelveld kiezen door probleem met formulier.  
Tevens kanten de keuzes teveel af van de items welke tegenover elkaar worden gezet. Zo zou ik in 
andere combinaties het geld heel andere verdelen, dus ik hoop dat er niet teveel conclusies worden 
getrokken uit deze verdelingen... 
Meer tegen het rondzwervend afval doen irriteert me erg. Vooral op het Lumierestrand, ik vind dat 
daar een wijkagent op moet! 
 
Het grasveld tussen de ingrid bergmanstraat en het greta garboplantsoen wordt helaas permanent 
gebruikt als honden uitlaat plaats, terwijl het lumierepark om de hoek is. Ik ben voor een honden-
uitlaatverbod, ik kan mijn eigen tuin niet eens uit zonder in de poep te trappen en het stinkt ook. 
 
Lastig! Onderhoud van groen versus straatverlichting is niet te vergelijken. Het een is vooral een issue 
in de zomermaanden en het ander vooral in de winter.   Hondenpoep opruimen is een taak voor de 
hondenbezitter. Niet iets om gemeenschapsgeld aan uit te geven. Kwestie van fatsoen en opvoeding  Ik 
heb begrepen dat het wijkbudget vooral is voor de buitenruimte; huiswerkklas of knutselklub zijn heel 
nuttig, maar horen die bij het wijkbudget?? Soortgelijk argument: wijkbudget is voor publieke taken, 
huiswerkklas en knutselclub zijn meer prive.   Een keuze tussen buurtmoestuin en wijkfeest in 
onterecht; bij een buurtmoestuin HOREN sociale activiteiten (bv oogstfeest)  Afvaldumping tegengaan 
leidt juist tot meer afvaldumping. Het wijkteam ruimt het immers wel op! 
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Graag de bomen behouden. de lindenbomen zijn sowieso uniek  (wij genieten van de bloei, de geur en 
de mooie vormen. Zijn hier ook voor groen komen wonen) en ook Laterna Magikapark willen wij groen 
behouden. Wat ons betreft mag er minder gemaaid worden. Er zijn al genoeg plekken voor honden. Als 
men perse nog een speelveld wil kan dat volgens ons tussen de bomen naast het Baken. heeft niemand 
er last van ook niet degenen die minder met honden hebben. Wat mij opvalt dat wij al veel hebben: 
goede straatverlichting, wegbewijzering, speelplekjes etc. Dus soms denk ik: houd maar geld over van 
die € 100,-- en leg dat weg voor andere zaken: b.v. bloemen in park, langs boulevard meer variatie in 
natuurlijke bloemen etc.. Mensen kunnen veel zelf en dat mis ik wel soms hier. 
 
Als prullenbakken niet voldoende geleegd worden, heeft beide geen zin 
 
Buurtfeesten in de straten, zodat de bewoners elkaar beter leert kennen. het is nog lang niet even 
gezellig in de straten met de bewoners onderling. 
 
Wat mij betreft ligt de focus bij veiligheid, aanpak van zwerfvuil en graffiti en onderhoud van het 
groen. Graffiti en Zwerfvuil eventueel als onderdeel van de straf voor veroorzakers/daders hiervan. 
Voorzieningen zoals een hondenspeelveld of sportveld vind ik ook belangrijk, maar niet voordat de 
basisvoorzieningen, die impact hebben op veiligheidsgevoel of verloedering van de buurt, opgelost zijn. 
 
Honden moeten overal aangelijnd zijn. Ze verzorgen overlast. En zorgen voor vervuiling. Weinig 
hondeneigenaren houden hiermee rekening. 
 
Ik voelt zich niet veilig in mijn omgeving. 
 
Meer prullenbakken zal minder zwerfvuil veroorzaken 
 
Als je zwerfafval wilt aanpakken doe je dat door meer prullenbakken te plaatsen en regelmatig te 
legen. 
 
Vragen over hondepoep opruimen horen geeneens hier in te moeten staan. Als je een hond heb en die 
poept tijdens t uitlaten dan is het niet meer dan logish dat je het opruimt. Veiligheid en een plek voor 
jong en oud daar ga ik  voor 
 
Zwerfafval zouden we kunnen beperken door andere prullenbakken! Afsluitbare! Nu gaan vogels aan de 
haal ( als men afval in de prullenbank heeft gegooid en niet ernaast) de vogels gaan in de 
prullenbakken zoeken en gooien alles naar buiten. De twee heuvels in het Lumierepark als eerst 
nieuwe afsluitbare prullenbakken plaatsen en grotere ( of elke dag na mooi weer gelijk legen) 
 
Hondenpoep opruimen is taak van de hondeneigenaar. in het park graag goede en grote zone waar 
honden vrij uitgelaten kunnen worden en goede hondenpoepbakken met van die zakjes - is 
afvaldumping een probleem in de wijk? - waarom een grote speeltuin, meer kleine speelplekken voor 
de kinderen (eigenlijk moeten de kinderen buiten kunnen spelen in hun hele buurt) - meer 
prullenbakken? eh, ja en dan wel prullenbakken waar wel een gevonden pizzadoos of drankfles in past. 
 
Goed onderhoud geeft een veilig gevoel. De sociale dingen zoals huiswerkklasjes zouden niet uit dit 
budget moeten komen. Je kunt het ook niet tegen elkaar uitruilen. 
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Als het gaat om parkeerplekken dan vind ik dat er overmatig veel boom boven die parkeerplekken 
aanwezig is. Hiermee onvermijdelijke invloed in de vorm van vogeluitwerpselen en ander loskomende 
natuur. Bomen zouden eens teruggesnoeid moeten worden zodat er mogelijkheden ontstaan om niet of 
minder onder een boom te staan met de auto. Verder zie ik loskomende of weglopende stoeptegels 
met onkruit ertussen. Ik woon in bouwrai buurt. 

Vraag 5 a: Wel geld uitgeven aan… 

Culturele voorzieningen: atelierroutes, huiskamerconcerten en -voorstellingen, beelden in het park én 
de wijk, De Paviljoens terug! 
 
Veiligheid vergroten door een whatsapp buurtpreventie groep, sociale controle en een hangplek voor 
jongeren (ook om overlast te verminderen bij Walt Disneyplantsoen). afvaldumping tegengaan door 
meer prullenbakken te plaatsen én de ondergrondse af al depots bij o.a de flats door middel van een 
pasjessysteem af te sluiten.  Meer groenonderhoud, met name maaien en snoeien van openbare 
beplanting en controle op hondenpoep. 
Sociale contacten Info via social media  
Verwijderen hoogspannings masten (iets te creatief) 
 
Een park aanleggen op het veld aan de c.chaplinweg  en de kruizing van het spoorbaanpad met de 
c.chaplinweg veiliger maken, door ook maatregelen te nemen zodat de fietsers op moeten letten en 
niet alleen de schuld in de schoenen van de auto's te schuiven, bijvoorbeeld drempels op het fietspad. 
Zodat de fietser opkijkt van zijn mobieltje en ff op het verkeer let. En zodat brommers (al het 
gemotoriseerde 2 wiel verkeer) ff langzamer gaat bij de kruizing. Verder nog iets om sluipverkeer 
tegen te gaan in deze straat. 
 
Opruimen hondenpoep, handhaving wangedrag, schoon en veilig houden van de buurt. Goed 
onderhouden stoepen en fietspaden. En jets gezelligs en kleurrijks, iets waar mensen naartoe trekken 
en elkaar ontmoeten. Een kunstgalerie ofzo of een sportinstuif voor alle leeftijden. Er is cohesie nodig 
in de wijk. 
 
Als ik ongelimiteerd mag kiezen, zou ik (nadat alle sociale problemen zijn aangepakt), graag ruimte 
willen maken voor een écht park, zoals ze in het buitenland voorkomen. Een echte tuin, niet alleen 
een grasveld. Daarin kunnen allerlei groepen samenkomen. Denk aan een hondenspeeltuin, een grote 
speeltuin voor de buurt (naast de kleine speeltuinen), het skatepark kan geïntegreerd worden, en er 
kunnen bankjes, picknickplaatsen, sportveldjes en jeux des boulles banen (voor de ouderen) komen. 
Verder draagt het bij aan het groene karakter en imago van de Filmwijk. En met Rob de tv-tuinman in 
de wijk, moet dit vást goedkomen! Dit zou bij het Laterna Magicapark kunnen. Of het open terrein van 
het Lumierepark. Daar zou je zelfs een aanlegsteigertje en koffiehuisje kunnen aanleggen. Sluit het 
ook nog eens aan bij de Floriade (en hebben de bewoners van de  Filmwijk er ook profijt van). 
 
Een grote speeltuin vooral voor jonge kinderen maar ook iets voor de oudere kinderen zoals 
tafeltennistafel of voetbalveldje. Een speeltuin in bijv Lumierepark bij het Diafragmapad gebaseerd op 
de Beatrixparkspeeltuin. 
 
Moes- en pluktuinen, beter groenonderhoud 
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Een gecombineerd fietspad/looppad, filmwijk noord, Charlie Chaplinweg richting centrum, zoals het 
ooit bedoeld was aansluitend op het fietspad door het centrum. Een goed basketbal/voetbalveld met 
omheining ,Charlie chaplinweg, het is nu een waterballet, en een hondeveldje op het veld. Ik vind dat 
de plannen die er nu liggen voor het veld zweverig, er word veel innitiatief verwacht van de bewoners, 
ik ben bang dat iedereen het te druk heeft dus dat gaat denk ik niet gebeuren. Kijk nu maar naar de 
zogenaamde pluktuin. 
 
Een kiosk/koffiepunt/terras aan het Lumièrestrand! 
 
Hoef niet creatief te zijn. Zorg gewoon dat de buurt er netjes uit ziet. 
 
Sociale cohesie vergroten door mensen samen aan wijkonderhoud te laten meewerken (schoonmaken, 
maaien, snoeien, etc) . Van de besparing buurtfeestjes organiseren. 
 
Strenge handhaving! Meer blauw op straat. 
 
Helaas vind ik de informatie niet helder.  Hier lopen nl. verschillende zaken door elkaar: gelden voor 
groenonderhoud, publieke werken, verkeer, sociale zaken.  Dat zijn toch onvergelijkbare eenheden! 
 
1 grote speeltuin in de wijk, met theehuis.... 
Afsluiting van steegjes, alleen voor bewoners maken, komt de veiligheid ten goede. Buurt preventie 
coördinatoren 
 
Speeeltuin:) 
 
Hogere kwaliteit verzorging van de groenvoorzieningen. Nu is het eens per zoveel jaar alles tot de 
grond plat maaien en er dan niet meer naar omkijken.  Komen voor structurele oplossingen voor de 
hangjongeren en meer toezicht houden door personen en niet alleen cameratoezicht. 
Leefbaarder maken lumiere park met speelvoorzieningen. 
 
Meer echt leuke speeldingen en -plekken voor de kinderen - halve cirkel Greta Garboplantsoen mooi 
inrichten met speelplek, leuk groen, bankjes. Onmoetingsplek voor iedereen - duidelijke 
hondenplekken, de rest poepvrij - zo min mogelijk verharding en zo veel mogelijk groen 
Goed onderhoud wegen fietspaden en stoepen. Niet veel aan grasmaaien. Maak leuke plekken voor 
jongeren die uitnodigen tot verantwoordelijkeheid. Dat ze leuk kunnen hangen en zelf opruimen. Dat 
voorkomt dat ze door de wijk gaan struinen en overlast veroorzaken. 
 
Meer kleur in de wijk graag schoolkinderen bij betrekken. Bloemen aan lantaarnpalen zorgen voor luxe 
uitstraling en  maakt een brug tussen de wijk, jongeren en straks de Floriade..   Wellicht het gehele 
fietspad tussen de filmwijk en Floriade mooi maken met verlichting op zonne-energie en bloemen. Brug 
slaan tussen de initiatieven in de wijk, Energieneutraal, groen en verbetering filmwijk. In 2022 zou het 
mooi zijn dat dit echt een prachtige wijk is die het thema van Floriade uitstraalt.. (wellicht kan Witch 
World hier ook iets in betekenen. Een mooie fietsroute naar het kasteel met mooie uitstraling zal onze 
wijk weer een positieve boost geven. Samen kunnen we het! 
kunstuitingen 
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Ik zou een grote speel/klimtoestel neerzetten, 1 voor oudere kinderen zoals bij de grancanaria straat 
in Almere buiten, en een setje voor kleine kinderen , en op het grasveld bij het gezondheidscentrum 
met een goede afscheiding van de busbaan.  En als 2e diverse sportvelden (tennis, voetbal, basketbal) 
zoals eerder genoemd aan de Charlie Chaplinweg. Hier kunnen zowel ouderen als jongeren (samen) 
gebruik van maken 
Tegen het zwerfafval iets doen, irriteert me en is slecht voor het mllieu. Verder kunnen mensen ook 
zelf de wijk schoner houden , ieder zijn stoep vegen, sneeuwruimen etc. Zelfverantwoordelijk zijn. 
Minder regels in de wijk vindt ik beter, bijv eethuisjes, kledingwinkels, ruimte voor verkoop, deelbeurs 
etc om wijkbewoners te helpen goedkoop aan producten te komen, rommelroute is een goed initiatief 
of een bieb, boekenruilbeurs.. 
 
Groenonderhoud, want als je dat laat liggen maak je het probleem alleen maar groter.  Contacten 
tussen buurtbewoners stimuleren, al zou ik niet goed weten hoe precies.  In de hand houden van het 
probleem van zwanen. Ik vind ze gevaarlijk en ze kunnen op te veel plaatsen in de wijk hun gang gaan. 
Ze zijn even gevaarlijk als honden, maar die hebben meestal een baasje bij zich. Mensen zijn vaak 
naïef waar het gaat om wilde dieren. Wie houdt daar toezicht op en wie geeft daar voorlichting over? 
Verbetering wandel- en fietspaden 
 
Behoud groen! 
Slimmere parkeerplaatsen, omleggen hoogspanningsmasten 
Duurzame energie voorzieningen voor de bewoners die bijvoorbeeld geen zonnepanelen kunnen betalen 
of een niet geschikt dak hebben. 
Groenonderhoud, ook op de stoepen, meer burgerwacht, jeugdhangsituaties acceptabel oplossen, 
zwerfvuil de wijk uit, diefstalpreventie, meer zichtbare politie op straat, gezelliger horecaplein Walt 
Disneyplantsoen, daardoor meer sociale controle. Hou de parken natuurlijk en stop met onzinnige 
festivals in de natuur. Buitenzwembad in Weerwater. Het bijenbloemenlint is een prachtig initiatief. 
 
In jullie paradigma: Onderhoud trottoirs en verwijderen onkruid. In mijn paradigma: Doe iets van 
wereldformaat in het Lumierepark. Maak daar een cultureel vondelpark van van formaat. Goed voor de 
buurt en de stad, in plaats van een hondenuitlaatplek. 
Grasveld aan Hollywoodlaan 1-11 veranderen in hondenuitlaatplek Gras tussen de parkeerplekken 
veranderen in parkeerplekken met ruimte om over te steken (zonder hondenpoep) Grasveld 
Hollywoodlaan 1-11 veranderen in moestuin of pluktuin bewoners Kooi om te voetballen 
 
De eikenbomen in de ingrid bergmanstraat die tientallen meters hoog zijn en op anderhalve meter van 
de gevels geplant zijn en waarvan de takken zowat het slaapkamerraam ingroeien moeten zsm gekapt 
worden. Ik heb hier enorme lekkages gehad omdat de wortels in de hwa afvoer gegroeid waren. 
 
Voorzieningen voor kinderen. Speeltuin met omheining en camera's zodat ouders gerust hun kinderen 
kunnen laten spelen. Het idee van een knutselclub voor kinderen vindt ik ook geniaal. 
Aan zaken die ervoor zorgen dat filmwijk netjes, schoon en veilig.  Het uitloven van stimulerings 
prijzen voor de mooiste en best onderhouden voortuinen in de wijk. 
Vooral publieke zaken: straatverlichting, fietspaden, groenvoorziening. Het groen wordt nu zeer 
liefdeloos en heel veel herrie onderhouden, als een soort straf. Dat kan liefdevoller (en dus duurder).  
Beperken tot onderhoud en beheer; laat de inrichting bij de gemeente, want dat leidt tot conflicten 
tussen bewoners. Bijvoorbeeld: aanleg parkeerplaatsen waar bomen staan. Of hondenveld in park, 
zodat daar niet meer gevoetbald of gepicknickt kan worden.    Zeker in het begin zou ik vooral geld 



 
 

Maak de buurt! Hoe denken bewoners van Filmwijk over een buurtbegroting 28 

besteden aan datgene wat een aantoonbare en zichtbare kwaliteit oplevert. Dus geen camera ergens 
hangen, wel een donkere hoek verlichten. Geen hondenveld, wel een bijenstrook. 
 
Geld besteden aan de bankjes en onderhoud (meer bankjes in Laterna Magika b.v. 1 bij de heuvel, nog 
1 bij t voetbalveld aan de andere kant), meer variatie in  "onderhoudsvrije" planten op sommige 
plekken in parken (wat meer kleur gericht op behoud bijen en vlinders: vlinderstruiken, zonnebloemen, 
zonnehoeden, grassen, sedums, etc. botanische voorjaarsbollen etc.).  Wil best mijn eigen plantsoen 
onderhouden. Dan wel garantie dat het er blijft staan. Speelplaatsjes voor kinderen mogen wel wat 
opgepimtp worden. Voor de senioren  zijn de bankjes in de buurt echt nodig maar vooral ook bij Walt 
Disney: probeer dat nu eens anders in te delen: laten wij daar eens naar kijken met elkaar. Wij kunnen 
er volgens mij meer van maken. Er zijn delen van de wijk waar bewoners het echt zelf laten afweten. 
Hoe krijgen wij die met b.v. de Schoor eens in beweging om zelf ook iets te doen? Je hoeft geen geld 
te hebben om toch de eigen voortuin etc. bij te houden. Voldoende prullenbakken. Misschien in het 
laatste gedeelte bij Jim Hensonstraat etc. eens in gesprek met hoe dat er wat frisser/leuker weer uit 
te kunnen laten zien. iedereen wil graag leuk wonen toch. Ik ben wel trots op onze wijk: het is er echt 
mooi en bijzonder. Dat moet bewaard blijven 
Bewoners opvoeden dat bijvoorbeeld overhangen en groeiend groen dat de wandelpaden verkleind in 
toom gehouden word, met zachte dwang. 
Autodelen, elektrisch en coöperatief. Mooie hangplekken voor de jeugd, niet te gecultiveerd. Growing 
green. Ook beheer regelen, buurtpreventie? 
meer verbod borden voor honden uitlaten.  vooral in onze straat ligt veel   hondenpoep op het 
grasveld. een speciale uitlaat plek voor honden maken.  aangezien tegenwoordig veel huishouden 
meerdere auto's  hebben misschien  meer parkeerplaatsen aanleggen, ook parkeer ik laatste tijd op het 
grasveld mijn auto als er geen plek is. ben zelf niet blij mee. 
Handhaving van geen hondenpoep laten liggen. Kan wellicht gecombineerd worden met extra veiligheid 
in de wijk doordat er iemand surveilleert, vooral in de vroege ochtend, namiddag en avond. 
 
Schoon houden van de wijk 
Plek voor jongeren - Zwerfafval - Aanpak afval dump van bewoners – Parkeergedrag - Veiligheid meer 
toezicht 
 
Zwerfvuil, afval dumping aanpakken 
Veiligheid, tegenaan verhuftering, meer winkels 
 
Uitbreiding ondergrondse vuilopslag i.p.v. plastic vuilcontainers (zeker bij appartementencomplexen)  
regelmatiger opgeslagen/losliggend grofvuil langs routes ophalen. Anders veroorzaker ter 
verantwoording roepen.  Zie regelmatig losliggende vervuiling veroorzaakt veelal door spelende 
kinderen op groenstroken en dat blijft dan ook weken liggen, niemand voelt zich verantwoordelijk voor 
opruiming? 
 
Het lumierepark een grotere centrale rol geven. Haal daar ook het riet weg voor een mooi overzicht 
over het weerwater. 
 
mooie!!!  inrichting EN onderhoud van de groenvoorzieningen. Kijk eens naar andere steden (bv 
Beverwijk- ik wil er niet wonen maar de groenvoorziening wordt met plezier/liefde gedaan. En dat zie 
je).  De Filmwijk biedt het tegenovergestelde.....troosteloze, smaakloze en slecht onderhouden 
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groen/onkruid voorziening. Maar ja, allemaal prachtige enquêtes en rapporten maar de executie 
daarvan......daar schort het vaak weer aan. Ben benieuwd dan wel op naar de volgende enquête. 
 
Meer speeltoestellen, voetbalveldjes 
Kunst neerzetten op de openbare ruimtes of kunst uitingen op blinde gevels. 
Uitbreiding van  de activiteiten vh buurthuis op WDplantsoen : bijv dat buurtbewoners er kunnen eten 
een aantal keren in de week , dat er een voedselbank voor de buurt komt, dat er dagelijks /wekelijks 
een wandeling van honden met hun baasjes vertrekt vanuit daar 
betere afstelling stoplichten:  soms sta je voor rood, zonder énig overig verkeer goed onderhoud 
fietspaden (lastig met boomwortels) afval lumiere-strand  (ontstaat vooral 's nachts) 
Aanpakken zwerfvuil en beter groenonderhoud. 
toezicht op opruimen hondenpoep 
 
Natuur - plekken voor insecten, vogels, egels, konijnen, enz. 
 
Om geluidsoverlast van motoren in de Filmwijk tegen te gaan zouden er meer verkeersdrempels 
geplaatst moeten worden bij de Hagevoortdreef en Veluwedreef. Nu wordt er regelmatig geracet 
(vooral in de late uren en de nacht). Verkeersdrempels maken het verkeer veiliger en beperken de 
geluidsoverlast.  Verder zou er meer buurtpreventie moeten zijn. De buurtpreventie moet ook de 
bevoegdheid krijgen/hebben om sneller in te grijpen bij wet overtredende jongeren. Vooral bij 
hangplekken voor jongeren zou er meer buurtpreventie moeten zijn. 
Natuur - plekken voor insecten, vogels, egels, konijnen, enz. 
Een van de mooie parken omtoveren tot een plek voor jong en oud met kinderboerderij. Kinderen zijn 
blij mrt zand en water dus zou ik daar aandacht aan geven en ook nog dieren om hun heen. Ik zou 
zeggen neem een kijkje in utrecht . Beatrix park of juliana park. 
 
Afsluitbare prullenbakken 
 
Een leuke speeltuin waarin de kinderen in de zomer met water kunnen spelen.  Of een pierenbadje in 
het lumierepark, net zoals in het Amsterdamse bos. Dan kunnen de kinderen in de zomer lekker 
afkoelen, zonder blauwalg. 
goede, meer verscheidenheid in groen en speelplek voor kinderen 
Aan een stoep in de bunuellaan. Aan de even-kant Je moet nu door het gras de blubber en de 
hondenpoep lopen naar de bushalte. 
Uitstekend onderhoud en veel handhaving. In een perfect onderhouden wijk voelt men zich veilig en 
het roept ook minder op tot vandalisme. 
Buurtpreventie, waarbij alle bewoners van Filmwijk worden betrokken. 
Extra verlichting  verdeling zëer slecht in de straat 
Fietsroute langs de busbaan door laten lopen, en niet plotseling stoppen, zodat fietsers gedwongen zijn 
heel erg om te rijden of een stukje over de stoep te rijden. 
 
Terugsnoeien, kandeleren van bomen, tegelpaden renoveren, groenvoorzieningen herzien in ieder 
geval critisch bekijkien hoe het mooier kan en meer tegemoet komt aan de aangrenzende bewoning. 
Na bijna 30 jaar meer eigentijds maken, dat verdient de bouwrai als zijnde een eyecatcher voor 
Filmwijk 
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Ik zou heel graag willen dat Filmwijk als voorbeeld voor Almere de eigenaars van honden zelf de 
hondenpoep gaat laten  opruimen en daarvoor overal palen met hondenzakjes > vooral op het 
Filmwijkstrand!!! gaat neerzetten.   In het buitenland is dit HEEL NORMAAL.  Ik heb zelf een hond en 
het went heel snel.   Maar dan moet het wel verplicht worden voor iedereen.  Help de mensen door 
overal die hondenzakjes neer te hangen en ook meer prullenbakken neer te zetten, zodat je niet 
eindeloos met je hondendrol blijft wandelen.   Als het dan een succes wordt, kan de rest van Almere 
volgen.  Dit moet toch vanuit het budget hondenbelasting makkelijk aangeschaft kunnen worden? 
veiligheid 
Vaste uitlaatplekken voor honden en daarbij afvalbakken plaatsen om de  ontlasting in de doen, er zou 
ook gratis een rol plasticzakjes bij de afvalbak geplaatst kunnen worden. De rest van de grasvelden in 
de wijk borden plaatsen dat de honden daar hun behoeften niet mogen doen, het is niet hygenisch en 
slecht voor de imago van de Filmwijk.  Belangrijk dat de baasjes weten dat de behoefte opgeruimd 
moet worden !! 
Opvoeding; voorlichting. Wat ik zelf niet wilt wat u geschiedt doe dat ook een ander niet. Op positieve, 
speelse manier. 
Een boodschappenbus voor ouderen. Per oproep soort belbusje. Geen kinderen hebben of kinderen die 
het te druk hebben  ‘Zak aarde thuis lussen'? is vaak een probleem bv.’? Plantenbakken (zoals in het 
centrum) meer in de wijk. Mooie strook bloemen/planten/bomen in middenberm Cinemadreef, is toch 
entree centrum.  
"Jongeren bewust maken van de ROTZOOI die ze zomaar op straat gooien. Geef ze een taak om de 
straat op te ruimen van de rommel die ze bij een ander weg gooien voor de deur!! Maar volwassenen 
kunnen er ook wat van. Zie de rommel in de tussenstraten! 
"Op een plaats meer OAT, bijvoorbeeld. Oscarlaan 4 i.p.v. 2 en dat op diverse plaatsen. 
 
(Her)planten bomen. Reductie parkeerdruk (bv. bedrijfswagens verbieden) 
"Hondenspeelveld/banken plaatsen (+ grote prullenbakken) /plaatsen van 
camera’s/tuinafvalbakken/buurthuis voor jongeren. Groot irritatie issue: Bunellaan vanaf bushalte 
bestrating aanpassen. Nu veel groen i.p.v. bestrating voor scholieren. Lopen op de weg + extra 
parkeervakken/nu onnodig gras! 
" 
"Aanpak afvaldumping; Betaalbare muziek- en sportlessen. Alle bomen die hars afgeven weghalen, 
want het is niet goed voor de auto’s. 
" 
Goede speeltuinen, Verkeer 
Meer geld aan ……… die verbinden zoals samen verantwoordelijk voor de leefbaarheid: 
buurtpreventie/buurtfeesten/activiteiten voor ouderen 
Ouderen uren in het buurtcentrum. Voor niets! 
Het Lumièrestrand is een fijne plek voor de jeugd, zeker als het warm is. ’s Avonds een vuurtje maken 
is dan extra leuk, maar soms gevaarlijk dicht bij de bomen. Plaats een paar vuurkorven! 
Verbetering van de buurt, dan vooral zuid. Mooier maken van straten, huizen. Wit verven van huizen, 
kleur in de straten, meer lantarenpalen. 
Buurtbegroting is onzin. Gemeente moet in gehele stad op de juiste plaatsen zorgen voor veiligheid en 
orde. De ene wijk vraagt door fouten uit het verleden nu eenmaal meer zorg dan de andere wijk. Het 
winkelcentrum 100% kosten voor verhuurders. 
"Aanpak zwerfaval/afvaldumping - reclame maken hou je wijk schoon, vaker prullenbaken legen op 
speeltuinen, glasbakken etc. Onderhoud fietspaden/stoepen. 
Buurthuisactiviteiten opzetten (ook voor vrijwilligers). 
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" 
Veiligheid, onderhoud, natuur, handhaving parkeerbeleid, cultuur (zoals zondag in Lumièrepark), 
voorzieningen buurthuis jongeren en buurthuis ouderen. + handhaving parkeerbeleid! 
Buurtfeest, buurtactiviteiten jeugd/volwassenen 
Het ophogen van de wijk. De voor- en achtertuin zijn al 40-50 cm gezakt. 
"Prullenbak voor hondenpoep. Het ophogen van de wijk m.n. Filmwijk noord waar sommige delen al 40 
tot 50 cm zijn gezakt." 
De Esplanade levendiger  met kiosks, openluchtbioscoop, jeu de boules velden 
Betere hangplekken voor jongeren. Minder maaien !! Meer snoeien (groen). Verplicht rapen van 
zwerfvuil door scholieren (jongeren). Onderhoud trottoirs. Reclame voor duurzame initiatieven. Meer 
gemeentereinigers. Meer maaien. 

Vraag 5 b: Zeker geen geld uitgeven aan… 

specifieke voorzieningen voor ouderen, cameratoezicht tenzij volstrekt noodzakelijk voor handhaving, 
meer parkeerplaatsen 
Speeltoestellen zijn minder nodig denk ik. Wel belangrijk maar nu is er voldoende aanbod. 
Sociale contacten Buurtpreventie 
 
Aan hangplekken voor jongeren, kinderen of ouderen. Die hoeven we geen van allen voor de deur. 
 
Aanleggen van fruitbomen en moestuinen.  Stop dat soort geld in degelijk onderhoud. 
Winkels en horeca. Deze zijn er in voldoende mate. 
Uiteindelijk is alles belangrijk. Voor mij zijn activiteiten voor ouderen niet belangrijk maar het is te 
kort door de bocht om daar geen geld voor vrij te maken.  Misschien kan er elk jaar dmv een 
buurtstemming het belangrijkste voor dat jaar worden bepaald. Bijv. In 2017 realisatie grote speeltuin 
en in 2018 verlichting fietspaden en verkeersdrempels oid. 
 
Kunstobjecten, subsidie voor allemaal tijdelijke projecten. Zonde van het geld en de floriade. 
hondenpoep opruimen lijkt mij in de eerste plaats een noodzakelijke activiteit van hondenbezitters. 
Aan allemaal initiatieven om ervoor te zorgen dat mensen bezig blijven . Hallo! Eigen initiatief en 
inzet? Daar is de gemeente niet voor. Ik zorg ook voor mijn eigen leven, dat kan het merendeel in onze 
wijk ook als ik kijlk naar de demograsfische samenstelling. 
Camera's in de wijk : niet doen!  Doe iets anders om meer mensen op straat te krijgen. 
Knutselclubjes enzo. 
Het braakliggende gebied tussen Cinemadreef en Spoor?  Dit is juridisch nl. geen Filmwijk meer. 
 
Moestuinen is geschikt voor enkele bewoners in de wijk, dit zou niet van collectief geld betaald moeten 
worden. 
Hondenuitlaatplaats 
- te individuele bestedingen, het moet ten goede komen van de wijk als geheel - inzetten op positieve 
impulsen en zo trots en betrokkenheid creeeren ipv te veel energie op oplossen negatieve dingen 
Huiswerkklassen, knutselclubjes. Dat moeten spontane initiatieven zijn. Communicatie hierover kan 
wel gefaciliteerd worden. Als het succesvol en gezellig is gaat het vanzelf beter lopen. 
Buurtfeesten, moestuinen en andere dingen die bewoners ook zelf kunnen organiseren. Tevens is er 
voldoende groen en hoeft er geen nieuwe bij tenzij dit ter vervanging is na onderhoud of sterfte 



 
 

Maak de buurt! Hoe denken bewoners van Filmwijk over een buurtbegroting 32 

ouder-,speel knutselclub, hangplek jongeren,vindt ik geldverspilling, ook samen een moestuin doen, 
deze kan je ook zelf afhuren! dan vind ik het onderhoud van de wijk belangrijker. 
 
Niet zo veel aan sportvoorzieningen. De belangrijkste sportvoorziening is het park, maar daar doe je 
dus via groenonderhoud iets aan. Andere sporten dan bv hardlopen doen mensen toch buiten de wijk. 
Ik heb zelf geen hond dus daar hoeft niet zoveel voor vanuit mijn persoonlijk perspectief. 
extra gras maaien 
 
Nog meer lantaarnpalen/ lichvervuiling/ schijnveiligheid floriade voorzieningen 
 
Niet nog meer bomen er bij. 
Festiviteiten in de parken, kunst hoeft ook niet, hou de natuur natuurlijk. 
Camera's en andere toezichtflauwekul. De wijk is niet onveiliger dan andere wijken. De angstcultuur 
van bestuurders en media ben ik een beetje zat. De framing om maar zaken veiliger te willen. 
Extra gras maaien, meer groen, hondenspeelveld is belachelijk. Er is genoeg groen. 
Hondenpoep en hangjongeren. 
Buurt feesten. Er is al lawaai overlast genoeg van alle festiviteiten in het centrum en het park. 
 
Allerlei privézaken of privébelangen. Zie ook hierboven, parkeerplekken en hondenveldjes vind ik wel 
link. De gemeente moet verantwoordelijk blijven voor beslissingen over de inrichting. Platform kan wel 
een mening hebben en advies geven.  Ik neem aan dat het vaststellen van (wijzigingen van) het 
bestemmingsplan sowieso een verantwoordelijkheid blijft van de gemeente, dat is wettelijk 
vastgelegd. Maar ook binnen de ruimte van het bestemmingsplan is het link om beslissingen te nemen 
over inrichting. 
 
Nou echt niet aan nog meer beton, bomen weg halen en groen verpesten!!! Als men geen groen wil 
waarom kom/kwam je hier dan wonen? Ik zie steeds meer tegels en beton en dat is doodzonde. Voor 
mij een reden als dat ook oprukt naar ons blok om weg te gaan.  Dan als men een hondenspeelplaats 
wil absoluut  niet ten koste van groen, wandelplezier en ruimte van anderen. overal loopt men al met 
de hond dus de hond heeft al veel plek.  Er is een gebied van onze bewoners  voorgesteld naast de 
school tussen de bomen: het stuk dat grenst aan viaduct en Veluwedreef. Niets meer over gehoord. Met 
het uitlaten van de hond is voor mij al de nodige ergernis opgewekt. Men maakt zich druk om een 
stekelstruik die men  m.i. zelf kan bijhouden maar vindt t blijkbaar geen probleem dat men de hond op 
de groenstroken ernaast,  voor de huizen en op de Tatilaan voor hun eigen keukens! hun behoeften laat 
doen. Los van de geur op zo'n mooie zomerdag/avond, is het gewoon goor. Je kunt het slaapkamerraam 
niet opendoen of de geur komt binnen. Het verbaast mij echt dat mensen vinden dat zij een hond 
kunnen hebben en opvoeden maar dan bij anderen voor de deur een bolus kan laten draaien. En nee ik 
heb geen hekel aan honden maar van jongsaf aan geleerd dat je er mee aan de wandel moet, er goed 
voor moet zorgen en er een ander niet mee lastig valt. Ook geen geld besteden aan alleen maar 
gewauwel: concreet moet zichtbaar zijn wat men er mee doet. De bijenlint van dit jaar bestaat vnl. 
uit distels, af en toe een zonnebloem en weinig kleur. Ik hoor mensen brommen dat het onkruid is en 
geen gezicht. probeer het nut uit te leggen. Dan zien mensen wel de lol er van maar vragen waarom 
het dan niet fleuriger kan: zonnebloemen kosten verhoudingsgewijs niks, papavers, bijenplanten etc. 
evenmin. 
Geen buurtfeesten, je bereikt alleen een kleine groep. Sportveld, blijf niet netjes hoort gemeente 
voorziening te zijn. 
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Ruimte om honden te laten poepen. 
 
Aan alles wat met honden te maken heeft 
-Bewoners/eigenaren van honden huis aan huis inlichten over verplichte honden uitlaat mogelijkheden 
en hondenpoep zelf opruimen! 
Alles voor honden 
 
Centraal gestuurde vertroetel zaken. Steun wel eigen initiatief. 
Te veel onderhoudsgevoelig groen. 
Subsidies voor projecten waar jongeren aan deelnemen die toch nooit tevreden zijn ( subsidie voort 
buurt voorzieningen voor jongeren die ze dan zelf slopen / niet onderhouden ) 
 
Hangplekken. 
 
Parkeerplaatsen, festivals. 
Buurtfeesten en sportactiviteiten. Dit soort activiteiten kunnen buurtbewoners zelf opzetten en hoeft 
niet betaald te worden uit een buurtbegroting. 
Parkeerplaatsen, festivals. 
Ik zou geen geld uitgeven aan honden poep opruimdiensten. 
 
Het groenonderhoud 
Aan het hele mediacircus rondom de Floriade. 
hangplek voor jongeren, absoluut overbodig, als jongeren ergens willen niets doen, kan dat zeker 
kosteloos 
 
Alle initiatieven voor een heel kleine doelgroep zoals fruitbomen of een moestuin. Daar geniet maar zo 
een klein gedeelte van de mensen van dat het de uitgaven niet rechtvaardigd, 
Jongeren-hangplekken, laat de jongeren sporten goed voor het lichaam en de geest. 
Speeltuintjes zij  er meer dan genog maak 1 grote 
Opruimen van zwerfvuil. Lijkt mij eigen verantwoordelijkheid. Zo'n afgelegen plek bij het park en de 
school het baken park vraagt om ongewenst bezoek. 
Sportveld of hondenspeelveld. Er is genoeg ruimte voor de jeugd om te sporten; honden kunnen ook 
losgelaten worden  in het Laterna Magikapark als hun bazen de keutels maar opruimen. 
Ik heb geen ervaring dat er behoefte zou zijn aan camera's of er zijn probleemlocatie die daarmee 
geholpen zouden zijn. Hondepoep zou  meer door de eigenaars verwijdertd dienen te worden; beleid 
en handhaving. 
 
Aanleg grote speeltuinen 
 
Het initiëren van angst en verdeeldheid teveel benadrukken met allerlei maatregelen tegen wat niet 
goed gaat. 
Aan nog zo een trailerpark. Die noodwoningen zijn toch geen gezicht voor aanzien van Filmwijk (plek 
oude paviljoens). Bouw dan liever goedkope permanente flats. 
"Aanleg grote nieuwe speeltuin!! Ik heb het over kinderen van 3-12 jaar!! Hou die nou dichter bij huis 
i.v.m. toezicht ouders+ buren!! Zie punt 12: Het veld naast de Cinemadreef ligt al jááren braak. Plan 
daar nou goede activiteiten voor jongeren boven 12 jaar-18 jaar.” 
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Feesten 
 
Nieuwe bomen, want die staan er al genoeg, dus wel oude/dode/zieke bomen vervangen maar geen 
extra bomen erbij. 
Jongeren hangplekken. Worden meer vernield. 
Geen geld aan camera’s en hangplekken. Om de problemen hier op te lossen hebben we de overheid. 
Buurtfeesten, meer prullenbakken, moestuinen. (heeft geen enkele zin!) 
Hondenpoep opruimen, dit behoren hondenbezitters zelf te doen. 
Sportvelden 
Voorzieningen waar jongeren kunnen doen en laten wat zij willen. Zorg dat jongeren actief kunnen zijn 
bij (sport) verenigingen en zorg dat het hanggedrag zich verplaatst naar de eigen woning of sportclub. 
Bijenlint 
Hondenpoep opruimen 
Kinderspeeltuin 
Hondenpoep opruimen. Eigenaren moeten dat zelf doen. Is nooit bij hun straat maar bij de anderen. 
Meer maaien  

Vraag 6 b: Toelichting buurtbegroting goed idee of niet 

Ik had een optie 'weet niet' ook wel fijn gevonden. Filmwijk is natuurlijk ook weer opgebouwd uit 
delen, en bewoners daarin hebben niet noodzakelijkerwijs dezelfde wensen. Ik kan me vergissen, maar 
ik heb de indruk dat in Filmwijk Zuid problematiek speelt die in Filmwijk-Bouwrai gewoon minder aan 
de orde is (armoede, bv). Als die observatie klopt, is het een kunst om een begroting op te stellen die 
alle bewoners tevreden kan stellen. Dan kan de gemeente, die iets verder af staat, dat misschien beter 
zelf doen. Wel vind ik het heel goed om te weten welke keuzes er gemaakt moeten worden en de 
bewoners daar een rol in te geven. 
Je kan zelf als bewoners in de wijk beter inschatten wat er nodig en nuttig is. De gemeente staat 
verder weg van de situatie. 
Inspraak in de leefomgeving 
 
Filmwijk vergeet nog wel eens dat er ook een filmwijk noord is en we zien dit soort dingen vaak niet 
terug. 
 
Het is onmogelijk ieder tevreden te stellen. Het is beter als het van hogerhand bepaald wordt.  Dat 
voorkomt ruzie en onenigheid in de wijk. 
Enkel wanneer wij, de bewoners, ideeën aandragen en de gemeente een goede afweging en beslissing 
maakt. Wij zijn bezig met ons eigen hachje (ik heb een hond en vind een hondenveldje dus meer van 
toepassing dan een speeltuin, want ik heb geen kind). 
Buurtbewoners weten als geen ander wat er leeft in de wijk! 
Hiermee maak je bewoners medeverantwoordelijk. Eigenlijk is het altijd een gedeelde 
verantwoordelijkheid maar zeggenschap vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel 
Voor ieder stukje filmwijk geld iets anders misschien kunnen we delen? 
Ja, maar slechts beperkt: veel taken worden toch gezien als gemeentetaken; die moeten nu eenmaal 
worden uitgevoerd; hoe de bewoners hierover ook denken - denk aan verkeersveiligheid en het 
onderhoud van de infrastructuur in de wijk. 
Ik heb er geen vertrouwen in dat deze representatief wordt gebruikt., 
De Filmwijk is te groot om samenhang te creëren. Voor deelwijken kan het wel nuttig zijn. 
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Er komt toch alleen maar ruzie van. Of het gaat naar onzinprojectjes waar een enkeling heil in ziet. 
Ja / Nee Ik weet niet hoe het nu werkt of er b.v. geschoven wordt met gelden.  In A'dam, met al zijn 
deelraden, is gebleken dat het onvoldoende (kunnen) verantwoorden van de uitgaven tot problemen op 
stedelijk niveau leidt.   Het lijkt bovendien democratisch, maar omdat je nooit alle bewoners bereikt, 
is het dat niet. Je krijgt hooguit onderling gehakketak.   Bepaalt straks een handjevol bewoners het 
beleid?  Platform Filmwijk heeft b.v. geen gekozen bestuur. 
Wel om verantwoordelijkheid te dragen, misschien ook meer samenhang in de wijk.  Het zal ook 
conflictenopleveren omdat d belangen erg uitelkaar liggen 
Omdat de gemeente weinig benul heeft wat er speelt 
 
Iedere wijk heeft zijn eigen problemen en behoeften met een eigen buurtbegroting krijgt iedere wijk 
een eerlijk deel uit de pot. 
Bewoners in de wijk kunnen beter aangeven wat voor hun belangrijk ik, dan de gemeente. 
Er is nu weinig zicht en betrokkenheid op bestedingen van het geld in de wijk. De gemeente is ook niet 
op de hoogte van eventuele wensen en ideeën. Als je invloed hebt ontstaat er vanzelf ook grotere 
betrokkenheid, waardoor 1 + 1 = 3 kan ontstaan. 
Platform Filmwijk  heeft geen draagvlak in de wijk. Maar een heel klein groepje kent het en is 
betrokken.  Beslissingen door hen genomen voor de wijk leiden geheid tot discussie. Zo'n intiatief 
werkt alleen als iedereen zich gehoord en gekend voelt. 
Er zijn zoveel mooie plannen die samen een prachtig eindresultaat geven. Probeer zo veel mogelijk 
samen te werken. Platform Filmwijk kan diverse werkgroepen in de wijk bundelen en meer 
samenwerking uitdragen. 
Kunnen de bewoners zelf hun prioriteiten in de wijk bepalen. 
 
Zelf beslissen als bewoners is altijd beter dan door iemand op afstand die er zelf niet dagelijks mee te 
maken heeft 
meedenken is altijd okee 
 
Ik weet het niet. Het idee is mooi, en ik denk graag een beetje mee. Maar het lijkt ook een verkapte 
bezuinigingsmaatregel waarbij de verantwoordelijkheid op de bewoners wordt afgewenteld. 
Democratie = stemmen op mensen aan wie jij dit soort beslissingen met een gerust hart kunt 
overlaten. Volgens mij. 
Een eigen buurtbegroting verhoogt de betrokkenheid bij de wijk 
Iedere wijk is anders 
verantwoordelijkheid voor eigen wijk as altijd belangrijk 
Betrokkenheid, persoonlijke benadering, imago gemeente 
Omdat de bewoners elke dag in de wijk aanwezig zijn en weten wat er nodig is. 
meer inspraak vanuit de buurt zelf. 
Je kunt een beetje schuiven in bestaande posten zie ik. Misschien leuk voor boekhouders, maar echt 
visie op onderhoud van de stad zie ik niet. Alsof het enkel over groen, veiligheid en eenzaamheid gaat 
in de stad. Kom op bestuur, wees wat creatiever en laat echt los. 
Goed initiatief om te inventariseren wat de voorkeuren van de belastingbetalers zijn. De eikenbomen 
in de ingrid bergmanstraat dienen zsm gekapt te worden. 
Ja, alhoewel ik vindt dat de gemeente tot nu toe het toch prima heeft gedaan. 
Zoals hierboven: het groenonderhoud leidt nu tot ergernis. Dat kan beter.   The proof of the pudding is 
in the eating: je moet het kunnen laten zien. 
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Goed initiatief om te inventariseren wat de voorkeuren van de belastingbetalers zijn. De eikenbomen 
in de ingrid bergmanstraat dienen zsm gekapt te worden. 
het zal wel moeilijk worden gezien de diversiteit in wensen en hun prioriteit maar als je het met elkaar 
bepaalt dan zou t zomaar eens nog leuker en mooier kunnen worden in Filmwijk. 
Dit is verantwoording van de gemeente overnemen, budget op jammer. 
Dan gaan de grotemondenzuurpruimen van de wijk de toon zetten. 
Er zijn teveel hondenbezitters in de wijk. 
te veel meningen 
Nee is eigenlijk niet het goede antwoord maar er is geen tussenweg. Ik vind het een moeilijk vraagstuk 
of bewoners zelf over een budget moeten beschikken. 
puur buurtgericht 
Meer verantwoordelijkheid bij bewonderd zelf wordt dan (hopelijk) gecreëerd.. 
Meer betrokkenheid 
Gerichte besteding aan buurtwensen van de bewoners 
Te veel eigen stokpaardjes. 
Wie gaat dat beheren? 
Als je als gemeente/politiek ECHT luistert naar de bewoners dan weet je wat er moet gebeuren. Geen 
extra vergader clubjes... koffie, taartje erbij? 
 
Hoe dichter de beslissings bevoegdheid /inspraak bij de mensen ligt hoe groter de betrokkenheid / 
verantwoordelijkheidsgevoel 
kan rekening houden met onze tevredenheid/wensen 
Wanneer de buurtbewoners meedenken is er meer kans van slagen. 
gemeente moet bepalen 
 
De buurtbegroting heeft een meerwaarde, omdat het de buurt veiliger kan maken. Ik heb het idee dat 
de gemeente nu vooral investeert in sport en groenonderhoud, maar veiligheid is veel belangrijker. 
 
Het ligt aan wat er met de begroting gedaan word. Iedereen heeft nl andere iedeeen omtrend het 
uigeven van de begroting als we allemaal de neus dezelfde kant ophebben ist wel ok anders heeft het 
geen zin. 
 
Kan je sneller irritante zaken oplossen 
De buurtbewoners hebben dan meer zeggenschap lijkt mij. Zij weten immers zelf het beste wat ze 
nodig hebben. 
iedere wijk heeft zijn eigen aandachtspunten en wie zien dat beter dan de wijkbewoners zelf 
Als bewoner zie je meer 
Er is veel te weinig cohesie in de wijk, daarom ook veel te weinig draagvlak. 
Gezamenlijke keuzes leiden tot meer draagvlak en verantwoordelijkheid. 
 
Wanneer je kunt beslissen of je een keer de grachtjes van wier wilt verlossen in plaats van een extra 
maai beurt ziet alles er veel verzorgde uit. 
 
Wel transparant; hoeveel en waar wordt het aan besteed en inspraak meerjarenplan onderhoud en 
mogelijk prioriteiten kunnen stellen door de wijk. 
Er zijn vast buurtbewoners met hele goede ideeën, die dan in onze eigen wijk verwezenlijkt kunnen 
worden. 
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eerst onderbegeleiding gemeente ervaring opdoen ( 3 jaar) Is het resultaat  positief dan een 
zelfstandigheidsproef 2 jaar .positief  dan doen. 
weet niet, geen ervaring nog. 
De meeste bewoners interesseert het niet, vooral omdat er teveel verschillende wensen zijn. 
Teveel  versplintering 
Geen flauw idee eigenlijk. Als geld alleen aan bv. cultuur en muziek wordt uitgegeven waar een select 
gezelschap alleen van kan genieten dan nee. Cultuur en muziek zijn belangrijk maar niet iedereen kan 
….mee. Ja, als het nut heeft voor iedereen. 
Maar de Filmwijk is erg groot; dus dat moet wel goed geleid worden!! Door ter zake kundige mensen!!  
Eigen verantwoording 
Stimulans betrokkenheid 
De buurt weet wat er speelt in de wijk. Snelle oplossing indien er issues zijn voordat de gemeente 
actie onderneemt. 
Dan hebben wij als bewoners meer inspraak over wat er met het geld gebeurt. 
Meer betrokkenheid bij besluitvorming 
Het is belangrijk om bewoners mee te laten beslissen, zij leven in de wijk en voelen wat nodig is, geen 
eenheids…… 
Mits dat niet automatisch weer een korting van het stadhuis inhoudt. Gemeente zorgt héél goed voor 
zichzelf! 
 
Het geld wordt wellicht beter besteed. 
Verdeel vakkundig dus niet per wijk. Begrotingen zorgen voor opmaken van budget en eeuwige 
tekorten. Besteedt geen eurocent aan blunderideeën zoals de Floriade. Dat brengt niets behalve dat 
het geld kost en zelfs het plannen kost al te veel. Stoppen, het kan in Almere. 
 
Make it a better place. 
Iedere wijk is anders, met een eigen (kleine?) begroting kunnen buurtgericht beslissingen worden 
genomen. Maar: wie doet dit? 
Eigen inbreng wat jij belangrijk vindt. 
Dan wordt overzicht door de gemeente verloren. 
De gemeente heeft de controle over het budget, uitgave en handhaving organisatie onder zich. Om dit 
soort zaken aan de buurtcommissie neer te leggen dan krijg je een soort misstanden zoals verkeerde 
uitbesteding, corruptie, belangenverstrengeling etc. 
Omdat zal iedereen zijn eigen straat schoner willen.  
Ik heb geen idee wat ‘handiger’ is: buurtbegroting of aanvraag voor speciale projecten bij gemeente. 
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Vraag 11 : Heeft u zelf nog opmerkingen? 

Betreffende vraag 5 (hierboven); nee, maar sta er niet onwelwillend tegenover. 
Goed initiatief, ben erg benieuwd naar reacties van andere Filmwijkers! 
Succes! 
Zie mijn reactie op de website. 
 
Ik heb geen beeld hoeveel geld er beschikbaar is, hoe het nu wordt besteed, wat knelpunten zijn, en 
wat de mogelijkheden zijn. Dat maakt het lastig. 
Was vroeger wel actief maar de animo in de wijk loopt terug. Ieder leeft meer voor zichzlef. Het wordt 
trekken aan een dood paard als je kleine originele ideeen van de grond wilt krijgen. 
Ik ben benieuwd naar de respons! 
Nou het budget nog! 
 
Persoonlijk heb ik last van ballen in mijn tuin en tegen mijn ramen, geen ruimte om naar je auto te 
lopen dan door het gras/stront te lopen. Weinig burencontact dus een gezamenlijk project zoals een 
tuin kan eenzaamheid wegnemen bij mensen.  Contact opnemen mag maar moet niet 
De gemeente onderneemt pas actie na klachten. De boomsoort geplant in de ingrid bergmanstraat was 
een tweede keus omdat de eerste keus niet leverbaar was op dat moment. Ze veroorzaken heel veel 
overlast voor de bewoners onder meee vanwege de plak die eraf komt. Een dag na reiniging van gevel 
en auto is alles weer bevuild, er valt niet tegenop te poetsen. 
Ik werk bij de Aeres Hogeschool, dus ook beroepsmatig ben ik wel geïnteresseerd in deze ontwikkeling. 
Mijn werkmail is f.braakhuis@aeres.nl 
 
De gemeente onderneemt pas actie na klachten. De boomsoort geplant in de ingrid bergmanstraat was 
een tweede keus omdat de eerste keus niet leverbaar was op dat moment. Ze veroorzaken heel veel 
overlast voor de bewoners onder meee vanwege de plak die eraf komt. Een dag na reiniging van gevel 
en auto is alles weer bevuild, er valt niet tegenop te poetsen. 
Ik hoop dat het helpt. 
alles is voorbij gekomen 
 
Laat de wijkagent eens van zijn fiets afstappen en gaan lopen over de stoepen. Dan zal het hem 
opvallen hoe slecht die er bij liggen. Verplicht dan ook de bewoners aan die stoep om hun heggen te 
snoeien zodat er weer een stoep te voor schijn komt. En laat hij er ook op letten dat bewoners de 
stoep niet blokkeren met hun auto. De centrale afvalpunten is een regelrechte flop. Er ligt zoveel 
zwerfafval omheen wat mensen nog meer het idee heeft van gooi maar neer. Weghalen of meer 
frequent legen. 
mensen met honden ruimen zelden de hondenpoep op 
n.v.t. 
 
Zwerfvuil moet de gemeente door middel van beleid aanpakken. De belangenvereniging is een 
uitstekende gesprekspartner en kan meewerken aan oplossingen. De oplossing ligt niet bij de 
bewoners, maar in het afgesproken beleid! 
 
nee, goed initiatief 
 
Succes met de verwerking van deze enquete! 
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Ik heb tijdens mijn werkbezoek in Parijs een "parkje" gezien,dat ik uit- stekend vond passen in de 
filmwijk, b.v. Lumierepark. Het is een park aangelegd met lage planten (mooi ontwerp) en daarbij een 
casebo. Het praktische is dat de kinderen daar kunnen spelen, banken worden ook geplaatst zodat men 
kan zitten, dan heb je je speeltuin voor de kids en door de casebo, zou je b.v. muziekuitvoeringen 
kunnen geven etc. etc. 
 
"Sinds de LED-verlichting is er meer ingebroken in de wijk. Honden uitlaten is geen pretje meer, alles 
veel te donker. Vroeger was onze flat ….benedenverdieping alles 55+. Dat gaf veel ouderen met leuke 
patio’s. Nu meer allochtonen dan autochtonen. Ook beneden (rommelige patio’s) allegaartje aan 
hekken. Flat hard achteruitgegaan. Veel mensen kunnen hun auto niet meer kwijt overdag door 
werkparkeerders. Vind ook dat entree naar centrum veel mooier moet worden.  Rommelige 
middenstrook.Toen ik er kwam wonen was er sprake van een kleine buurtwinkel. Tabakswinkel etc. Wij 
hebben niets aan kinderdagverblijven, makelaars etc. De kwaliteitssnackbar mama mia , domino’s etc.  
geven nog wat sfeer en drukte ’s avonds in de straat. Ik vind ook dat op het veldje een 
groepswoonproject moet komen voor ouderen.  
" 
Ja, over de hondenpoep: in verschillende andere gemeentes krijgen bewoners een bekeuring als ze a. 
geen hondenpoepzakje bij zich hebben en b. krijgen een bekeuring als ze de hond op de straat laten 
poepen en niet opruimen!! Jongeren op de fiets gooien gewoon hun blikjes in de heggen op straat. 
Blijkbaar te lui om het mee naar huis te nemen!! Ik doe al mee met Buurtpreventie!! 
Veel succes 
"Reductie (verbod) op houten schuttingen; reductie (verbod) op verharde tuinen; centraal geregelde 
verlichting van doorgangen (achter/tussen) huizen 
" 
"Ik zou in parken overdag met een koffie/thee/snacks/ijs een foodtruck plaatsen. Hierdoor meer 
sociale plekken op lege/kale parken. Scholieren kunnen niet zitten in omliggende parken. 
Bij het strand idem/terras ontbreekt. Goeie verlichting in parken/bestrating sneller repareren. 
" 
Fijn dat er een enquête als deze gehouden wordt! Nu kunnen wij als bewoners laten weten wat wij 
belangrijk vinden en wat wij vinden dat zou moeten veranderen. Ik hoop dat de gemeente en andere 
betrokken partijen ernaar luisteren. 
 
Leuk dat jullie dit doen! Ga zo door. 
"Het onderhoud van het groen moet altijd zo snel en zo lelijk mogelijk. Kijk eens naar het snoeien van 
de bomen. Ik heb me in het verleden aangeboden als kaderlid bij het bewonersplatform, maar dat was 
kennelijk ’politiek’ niet wenselijk. De maffia! Platform maakt zich niet sterk voor deze wijk!! 
"Graag overlast, verval, verloedering bestrijden. Gemeente + burgers moeten meer samenwerken. 
Woningbouwverenigingen zouden alerter moeten reageren op onveilige situaties rond de woningen. 
Afsluiten van hofjes? Meer licht in de wijk. Een mooier plein, liefst met fontein, en een andere 
supermarkt. Meer ouderen op straat, ook in de avonduren. Seniorenappartementen, betaalbaar zodat 
ouderen hier kunnen blijven wonen. Liefst a/h water. 
"Geen subsidie en geldsmijterij voor activiteiten die eigenlijk gestoeld dienen te zijn als 
‘commercieel’. Floriade heeft commercieel doel, dus € 0,00 gemeenschapsgeld. Bijdrage van de stad 
had nut kunnen hebben indien er een park aangelegd moest worden. Nu 100% kapitaalvernietiging met 
enig doel ‘profileren en bonuscultuur’ in stand houden. Bewezen feit is dat het getuigde van slecht 
gedag. Model bankencrisis. Beloon zuinig en correct omgaan met geld en schop managers die komen 
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met dat soort onzalige plannen direct er uit. Geef ze geen kans of podium. Dwing om verstandig te 
handelen. 
Actief in buurthuis Kolkzicht (Stedenwijk). In de toekomst zou ik wel actief willen zijn als vrijwilliger in 
Filmwijk. 
Streng controle bij vuilnisbak Greta Garboplantsoen. Grofvuil.  Strenge controle op hangenjongens op 
Greta Garboplantsoen (parkeerplaats). Harde muziek, drank en drugs. Altijd grote mond als ik probeer 
op te lossen. 
Meer gemeentereinigers!!!! Scholen meer inzetten voor zwerfafval rapen. Waarom horen we zo weinig 
over energie verduurzamen? Zie advertentie van Almeerse Wind op pag. 2 en 100-huizenplan op pag. 8? 


