
woensdag 6 december 2017 19.30-21.30 uur

Mobiliteit & Parkeren 

UITNODIGINGbewonersbijeenkomst Filmwijk

maandag 11 maart 2019  18.30-21.30 uur



Laat u informeren op maandag 11 maart 2019! 
Het Platform Filmwijk organiseert die avond samen met de 
gemeentelijke Floriade-organisatie en de Floriade 2022 BV  
weer een bewonersbijeenkomst in het Baken Park Lyceum.

Graag nodigen wij u voor deze avond uit. U bent van harte welkom.
De toegang is gratis en de koffie en thee staan klaar!

Op maandagavond 11 maart organiseert 
het Platform Filmwijk weer een bewoners-
bijeenkomst over de Floriade. Centraal  
thema van deze avond: Mobiliteit en 
Parkeren. Hoe wordt de grote stroom 
bezoekers in goede banen geleid en 
waar parkeren de bezoekers hun auto? 
Natuurlijk wordt ook aandacht besteed 
aan de A6, veiligheid, financiën, wonen 
en de brug ernaartoe! 

Wethouder Loes Ypma is aanwezig, evenals 
Ria van Dijk, stedenbouwkundige, Peter 
Verdaasdonk, directeur Floriade Almere 
2022 BV en Etienne Schiffelers, facility 
manager Floriade Almere 2022 BV.

Wat zijn de ideeën en vragen van de Film-
wijkbewoners?

Hebt u op voorhand al een vraag, mail 
die dan naar floriade@filmwijkalmere.nl.  
Zo kunnen we de avond zo efficiënt 
mogelijk organiseren.

LOCATIE
Baken Park Lyceum, Buñuellaan 4. Ingang 
aan de voorkant, niet bij de parkeer-
plaats.

WWW.FILMWIJKALMERE.NL

PROGRAMMA
18.30 Inloop met koffie en thee. 

Gelegenheid tot informatie bij 
de tafels van Rijkswaterstaat/A6, 
Floriade Werkbedrijf, Floriade- 
vrijwilligers

19.30 Welkom door Paul Vloothuis, 
voorzitter Platform Filmwijk

19.40 Gemeentelijke visie op 
ontwikke ling project Floriade en 
actualiteit  Loes Ypma, wethouder  
verantwoordelijk voor de Floriade

19.50 Voortgang project Floriade en 
ontwikkelingen in de praktijk  
Peter Verdaasdonk, directeur 
Floriade Almere 2022 BV en 
Etienne Schiffelers (veiligheid en 
bereikbaarheid) facility manager 
Floriade Almere 2022 BV

20.15 Het Groenplan van de Floriade 
Ria van Dijk, stedenbouwkundige 
project Floriade

20.30 Bewoners aan zet  Actief spel 
van vragen en antwoorden

21.15 Afsluiting programma en napraten 
met drankje plus gelegenheid tot 
informatie bij de tafels 


