
 

   
 

 

Aan de bewoners van 
Siradenbuurt 
Huis aan huis 
 

Betreft:  uitnodiging informatiebijeenkomst op 16 juni 2020  
over de nieuwbouw aan de Sieradenweg voor zorginstelling Triade 

 

Beste wijkbewoner van de Sieradenbuurt, 

Wij nodigen u van harte uit voor de presentatieavond over de realisatie van de nieuwbouw aan 
de Sieradenweg voor zorginstelling Triade. Eerder hebben wij deze informatieavond moeten 
uitstellen in verband met de beperkingen rondom het coronavirus.  
Goed nieuws, onder een aantal voorwaarden mag het nu weer.  

U bent van harte welkom: 

Datum  : dinsdag 16 juni tussen 17:00 en 19:15 uur  
Locatie  : buurtcentrum De Cartoon, Gerrit Th. Rotmanlaan 28 in Almere 
Aanmelden : aanmelden@triade-flevoland.nl (voor 15 juni 2020) 
 
Uiteraard hebben wij  het buurtcentrum coronaproof ingericht. Voorwaarde daarbij is dat slechts 
een beperkt aantal mensen tegelijk in het buurtcentrum mag zijn. Daarom hebben wij de tijd 
tussen 17.00 tot 19.15 uur verdeeld in drie presentatierondes van 45 minuten. Hiervoor kunt u 
zich tot uiterlijk maandag 15 juni as. aanmelden via: aanmelden@triade-flevoland.nl  
U wordt ingedeeld in een van deze drie rondes met maximaal 22 belangstellenden tegelijk.  
Gezien de beperkte ruimte vragen wij u om met maximaal één persoon per huishouden te komen. 
Wij zullen bij de entree van het buurtcentrum een gezondheidscheck moeten doen, wij stellen u 
dan enkele vragen over uw gezondheid in relatie tot corona.  

Ons bouwproject in het kort 
Tussen de stedelijkheid van Almere en de prachtige natuur van de Oostvaardersplassen, komen 
op de locatie Sieradenweg kleinschalige zorgwoningen voor Triade. Wooneenheden voor mensen 
die zorg en ondersteuning nodig hebben op een plek waar ze zich veilig en thuis voelen. 
Deze 72 kleinschalige woningen passen binnen het bestemmingplan. Het belangrijkste is dat we, 
naar onze mening, een plan hebben ontworpen dat goed aansluit en integreert in de omgeving  
en het aanwezige groen. 
  



 

   
 

 

 

Zoals u heeft kunnen lezen in de informatiebrief van 27 maart 2020 (huis aan huis bezorgd) is  
de vergunningsaanvraag conform de planning eind mei ingediend. De verwachting is dat de 
omgevingsvergunning begin augustus 2020 door de gemeente wordt afgegeven.  
Rond juli 2020 zal de gemeente reeds grondwerkzaamheden op de kavel verrichten.  
Wij verwachten begin oktober 2020 de eerste paal te slaan. 

Graag maken we kennis met u, en vertellen we u over onze bouwplannen. Daarbij lijkt het ons 
leuk om mensen uit de buurt te betrekken die een bijdrage kunnen leveren tijdens de realisatie. 
Heeft u een bedrijf of bent u creatief? Kunt u een bijdrage leveren in welke vorm dan ook? Kom 
ook dan met ons kennismaken, wij gaan graag met u in gesprek om samen de mogelijkheden te 
bespreken.  

Schrijf u in vóór 15 juni dan zien wij u op 16 juni in De Cartoon! 

Heeft u vragen? Bel mij gerust. Ik ben bereikbaar op nummer 06-54722960.  

Met vriendelijke groet, 
Namens Triade 
Zenzo MV 
 

Arjen de Vries 
sociaal projectleider 
 


