PROGRAMMA derde kennis- en netwerkdag Metropoolregio Amsterdam
Donderdag 7 juni 2018 in de Nieuwe Bibliotheek, Stadhuisplein 101 Almere
(Plenair in de ‘Nieuwe zaal’)
‘Toekomst van de verbonden Metropool’
Tijd
09.30
10.00

11.55

Activiteit
Inloop met koffie en thee
Opening door Martijn Rengelink (Concerndirecteur Aantrekkelijke Stad
& Mobiliteit, gemeente Almere) en dagvoorzitter Marjolein Stamsnijder
(bestuursadviseur, gemeente Amsterdam)
“Het kan in Almere”?– door Boris Buffing (Programmadirecteur Almere
2.0). Over de historische en toekomstige rol van Almere in de
Metropoolregio Amsterdam. Hoe verhoudt de groeiopgave zich tot
regionale uitdagingen, de internationale concurrentiepositie,
bereikbaarheid, woningbouw en ecologie.
Quiz over MRA en bereikbaarheid
Presentatie OV Toekomstbeeld door Geert Kloppenburg (expert
duurzame mobiliteit).
Visie op het thema van de dag: ‘De Toekomst van de Verbonden
Metropool’ in relatie tot de lange termijn toekomstvisie openbaar vervoer
die momenteel voor Noord-Holland en Flevoland wordt ontwikkeld. Met
discussie en stellingen.
Pitches over de werkbezoeken en workshops in de middag

12.00

Lunch (in naastgelegen zaal Nieuwscafé)

12.40

Verdiepingsronde met keuze uit vijf workshops en werkbezoeken
Over regionale ontwikkelingen en de toekomst van de verbonden
Metropool.
U kunt een keuze maken uit de volgende vijf opties door een
toegangskaart (op kleur) te pakken bij binnenkomst:

10.10

10.45
11.00

1. Mobiliteitsgame
Een serious game om de dynamiek van verstedelijking en
bereikbaarheid zelf te ondervinden. De game behandelt dilemma’s
omtrent het mobiliteitsbeleid in de MRA op basis van de Strategische
Visie Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam onder leiding van
Marten Westeneng van APPM en met Edwin Konings (Sr projectleider
infra MRA). Hoe werken Rijk en regio samen? Hoe geven we de regio
vorm? Welke ingewikkelde kwesties spelen er? Wat gaat het
gebiedsgerichte Programma Bereikbaarheid voor de MRA betekenen?
Locatie: Vergaderkamer ‘Stad’ in het stadhuis. Gezamenlijk vertrek om
12:40 uur voor de ingang van het Stadhuis, stadhuisplein 1 .

14.45

2. Workshop Smart Mobility
In gesprek over smart mobility in de toekomstige metropool, gevolgd
door een werksessie aan de hand van drie concrete casussen op weg
naar een bereikbare Floriade in 2022. Met Julie van Heteren
(Programmamanager Smart Mobility Vervoerrregio Amsterdam) en
Martin Visser (Adviseur mobiliteit Floriade).
Locatie: In plenaire zaal in de Nieuwe Bibliotheek, start 12:45 uur.
3. MRA Fietsexcursie naar Almere Duin/Poort
Na een presentatie over de toekomst van MRA fiets, gaat de groep per
e-bike zelf de fietsinfrastructuur ervaren incl. fietssnelweg op weg naar
Almere Duin. Daar kunt u zien hoe dit gebied tegen de crisis in
succesvol is ontwikkeld. Door Martijn Sargentini (Programmamanager
Investeringsagenda Fiets bij Vervoerregio Amsterdam), Hans Maassen
(Programmamanager infra en fiets Almere) en Ernst-Jan Giethoorn (Sr
projectmanager ontwikkeling Almere).
Locatie: Startpresentatie wordt gegeven om 12.45 uur in het Nieuwe
Lokaal, 3e etage in de bibliotheek. Waarna de groep per e-bike vertrekt.
4. Wandelexcursie Knooppuntontwikkeling
Werkbezoek aan het centrum- en stationsgebied van Almere om
knooppuntontwikkeling in de praktijk te zien. Danny Louwerse
(Programmamanager Almere Centrum) verteld over de kansen en
uitdagingen. Met presentatie over de knooppuntontwikkeling in de MRA
door Jaap van Opstal (Programmamanager OV knooppunten, Provincie
Noord- Holland).
Vertrek: voor de ingang van de Nieuwe Bibliotheek om 12:45 uur.
5. Werkbezoek aan de uitbreiding van de A6 de meest duurzame
snelweg van Nederland
Per e-bike op pad om het rijksinfrastructuurproject van de meest
duurzame snelweg in wording te bekijken. Met toelichting van Pieter de
Jong (Strategisch adviseur mobiliteit, Almere), Esther van Garderen
(Adjunct-Manager ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit, Almere) en
Martijn Jansen (Omgevingsmanager Parkway6).
Vertrek: voor de ingang van de Nieuwe Bibliotheek om 12:45 uur.
Inloop met koffie en thee (terug in de nieuwe bibliotheek)

15.00

Wrap- up workshops en werkbezoeken

15.15

Paneldiscussie over de toekomst van de Verbonden Metropool.
Met als gasten: Emiel Reiding (Directeur Nationale Omgevingsvisie,
BZK), Peter Paul Horck (Sectormanager verkeer en vervoer provincie
Noord-Holland, Platform Mobiliteit MRA), Carolien Gehrels (Europees
steden Directeur Arcadis) Marco te Brömmelstroet (Directeur van het
Urban Cycling Institute van de UvA) en Maarten van Poelgeest
(Adviseur, Andersson Elffers Felix).
Afsluitende reflectie door Anne Joustra (Secretaris-Directeur
Vervoerregio Amsterdam, voorzitter Platform Mobiliteit MRA).

16.30

Afsluiting en borrel

Routebeschrijving Nieuwe Bibliotheek

Adres:
Stadhuisplein 101
1315 XC Almere
Telefoon: 036-5486000
Trein
Vanaf station Almere Centrum
Uitgang Stationsplein. Volg de borden naar het stadhuis. (circa 7 minuten lopen, vanuit het
station rechtdoor via de Stationsstraat die uitkomt op het Stadhuisplein)
Rechtstreekse verbinding met Almere Centrum vanuit de richting Amsterdam/Zaanstad,
Rotterdam/Schiphol/Den Haag, Lelystad en Utrecht.
Uit de richting Amersfoort: Overstappen in Weesp of Hilversum in de richting Almere
Centrum.
Auto
Uit de richting Amsterdam, Schiphol, Naarden en Bussum:
A1, afslag Almere/Lelystad/Emmeloord, A6, Hollandse brug, afrit 5 (Almere-Stad/S103), zie
verder in Almere.
Uit richting Lelystad:
A6, afrit 5 (Almere-Stad/S103, zie verder in Almere
Uit richting Hilversum, Utrecht en Amersfoort:
A27, Stichtse Brug, A6 Knooppunt Almere richting Almere-Buiten west/Almere-Stad/AlmereHaven/Amsterdam, Afrit 5 (Almere-Stad/S103, zie verder In Almere.
In Almere
Volg de borden 'Almere-Stad centrum/station NS' (Veluwedreef). Na ca. 2 km slaat u linksaf
richting 'centrum' (Cinemadreef).
1e optie:
Aan het einde van de Cinemadreef gaat U bij de verkeerslichten rechtsaf de Landdrostdreef
op.
Sla, op de Landdrostdreef, bij de verkeerslichten, linksaf de Schrijverstraat in. Daar neemt u
de eerste straat rechts, de Regisseurstraat. Hier bevindt zich aan uw rechterhand de
parkeergarage (Regisseurgarage)
Als u buiten de garage staat (met uw rug naar de garage toe) loopt u linksaf richting
stadhuis.
De nieuwe bibliotheek bevindt zich naast de hoofdingang van het stadhuis.
2e optie:
Op de Cinemadreef gaat u bij de 2e verkeerslichten linksaf de Hospitaal dreef op. Rijdt onder
de busbaan door en volg de route richting Hospitaalgarage (bij de tweede rotonde de derde
afslag). De nieuwe bibliotheek ligt schuin tegenover het ziekenhuis.

