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Schouw Poldervlak. 
In deze nieuwsbrief vindt u het schouwverslag van de schouw 
die de werkgroep op 9 februari heeft gelopen. Hierin ziet u wat 
ons is opgevallen aan het bedrijventerrein. Wij doen als 
werkgroep ons uiterste best om zoveel mogelijk punten op te 
pakken. Echter wat er op uw eigen terrein gebeurt, daar 
hebben wij geen invloed op. U wel 
Houdt uw eigen terrein schoon, heel en veilig zodat wij er 
samen een geweldig bedrijventerrein van maken. 
 
 
 
Wekgroep KVO-B Poldervlak: 
Nico Roozen van NR vastgoed 
Gert-Jan van Paridon van Tigwelding 
Henk Visser van VMB bedrijfsrecherche 
Anton Zeeman van AZ techniek 
Maarten Vroom van Hema 
 
Verder vindt u in deze nieuwsbrief de laatste ontwikkelingen 
rondom aanbestedingen. 

   
 
 

  
 
 
 
 

Afbeelding Locatie Omschrijving Actie 
 

Poortmolenstraat 
20, 1333 BM, 
Almere 

Volgens de 
politie is het 
handhaven 
met deze 
borden erg 
lastig. 

Richard en Johan 
gaan met een 
verkeersdeskundige 
uitzoeken hoe er 
gehandhaafd kan 
worden. 



 

Bakkenzuigerstraat 
11, 1333 HA, 
Almere 

Bomen 
hangen te 
veel over de 
weg. 

Johan gaat kijken of 
en wanneer de 
bomen gesnoeid 
kunnen worden. 

 

Bakkenzuigerstraat 
11, 1333 HA, 
Almere 

Veel 
zwerfvuil. 

Johan gaat 
uitzetten dat het 
zwerfvuil 
opgeruimd kan 
worden. 

 

Bakkenzuigerstraat 
28, 1333 HA, 
Almere 

Ook hier veel 
zwerfvuil. 

idem 

 

Grindzuigerstraat 8, 
1333 MS, Almere 

idem idem 

 

Splijtbakweg 8B, 
1333 HC, Almere 

Idem idem 



 

Splijtbakweg 8B, 
1333 HC, Almere 

Goran 
compleet 
geblindeerd 
en geen 
auto's meer 

Ingrid gaat 
informeren bij Chris 
wat hier gaande is. 

   
 
Gemeente biedt lokale ondernemers meer kansen 
  
Almeerse ondernemers kunnen zich vanaf nu aanmelden bij de ‘database lokale ondernemers’ van 
de gemeente. Bij onderhandse aanbestedingen worden ingeschreven ondernemers, mits ze 
voldoen aan de eisen van de opdracht, als eerste benaderd door de gemeente.    
  
Bij Europese aanbestedingen is de gemeente gebonden aan strikte regels die geen ruimte laten 
om lokale ondernemers meer kansen te bieden. Bij onderhandse aanbestedingen (onder de 
Europese aanbestedingsdrempels) zijn er meer mogelijkheden. Daarom is er nu de online 
database lokale ondernemers.  
 
Almeerse ondernemers die willen meedingen naar gemeentelijke opdrachten kunnen zich 
inschrijven in de database. Om bij onderhandse aanbestedingen geschikte lokale ondernemers te 
vinden, raadpleegt de gemeente eerst deze database. Inschrijven voor de database kan via 
www.almere.nl/dlo. 
 
De database lokale ondernemers is onderdeel van het nieuwe gemeentelijke inkoop- en 
aanbestedingsbeleid dat sinds 18 april van kracht is. Ondernemers en raadsleden konden tijdens 
een conferentie meedenken over dit nieuwe beleid. De wensen en signalen die daarbij naar voren 
kwamen, heeft de gemeente zoveel mogelijk verwerkt. Het nieuwe beleid is te vinden 
op www.almere.nl/aanbestedingen. 
 

   

      
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Verlichting. 
Een inbreker houdt niet van licht en zicht. Zorg voor voldoende verlichting van uw bedrijfspand. De kans 
dat een inbreker gezien wordt door b.v. camera’s of voorbijrijdende voertuigen is vele malen groter. 
 
 
 
 
 
Onderhoud en beheer. 
Heeft u klachten aangaande kapotte straatverlichting, onderhoud aan wegen of het openbaar groen meld 
dit bij de gemeente! U kunt melding maken via tel. 14036 
of info@almere.nl. 
 
Als u een smartphone bezit, dan kunt u gebruik maken van de “buitenbeter” app 
 

   
  Colofon:  

Nieuwsbrief KVO.B, is een periodieke uitgave over diverse veiligheidsonderwerpen voor bedrijven in Almere gemaakt door de 
werkgroepen KVO Almere.  
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