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Nederlandse hulpdiensten in actie 
tijdens Landelijke Veiligheidsdag
Na twee succesvolle edities vindt op zaterdag 16 april voor de derde keer de Landelijke 
Veiligheidsdag plaats. Tussen 12.00 en 17.00 uur kunt u op de Esplanade, het Forum 
en het Stationsplein zien wat het werk van de verschillende Nederlandse hulpdiensten 
inhoudt en hoe zij onderling samenwerken.

Zo komt de politie met een speciale 
eenheid met honden die abseilend 
van een appartementencomplex aan 
de Esplanade naar beneden wordt 
gelaten. Ook tonen zij onder andere 
wat er bij een bromfiets- en alcohol-
controle komt kijken en ontmantelen 
ze een XTC-lab. Daarnaast staan er 
surveillancewagens, een verkeers-
ongevallenauto, een radarauto en 
een videowagen.

De militairen van defensie gaan op 
patrouille in het centrum. Daarnaast 
nemen zij een hindernisbaan, een 

klimwand, een wachtpost met zand-
zakken en wapens, een kleine tank en 
een verkenningsvoertuig mee. Ook 
kan er een kijkje genomen worden 
bij de wapenshow.

De brandweer rukt met groot ma-
terieel uit en laat op verschillende 
plekken zien wat er in en om het 
huis kan gebeuren. Wat gebeurt er 
bij vlam in de pan en welke voer-
tuigen zet de brandweer in? Verder 
werkt de brandweer samen bij de 
grote actie rondom de nagebouw-
de flat. Duikers, manschappen en  

bevelvoerders komen in actie, maar 
ook de jeugdbrandweer en de afde-
ling brandveilig leven zijn aanwezig. 
Kinderen kunnen zich vermaken op 
het springkussen.

Naast deze hulpdiensten laten ook 
andere partijen zoals de Koninklijke 
Marechausee, het Rode Kruis, het 
Urban Search and Rescue Team, 
het KNRM, de Reddingsbrigade, en 
het Landelijke Team Forensische 
Opsporing hun werk zien.

veiligheidsdag.nl
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Kom langs op de informatiemarkt
Op dinsdag 19 april organiseren gemeente en partners voor alle 
bewoners en ondernemers van Almere een informatiemarkt over de 
ontwikkelingen binnen Almere Centrum. Tijdens deze avond vertellen 
wij u graag wat er in 2016 staat te gebeuren in het centrum. Ook kijken 
we vooruit naar de Floriade in 2022. Wij nodigen u van harte uit hierbij 
aanwezig te zijn. 

U kunt naar behoefte de verschil-
lende ‘marktkramen’ bezoeken om 
informatie op te halen en in gesprek 
te gaan met de personen die aan de 
verschillende projecten werken. Zo 
zijn er bijvoorbeeld kramen over 

de Floriade, het rondje Weerwater, 
het dagelijks beheer en wonen in 
het centrum. 

Daarnaast kunt u kennismaken met 
verschillende partijen in Almere 

Centrum, zoals ondernemersver-
eniging OVSA, bewonersplatform 
PAC, verschillende zorgverleners, 
de wijkregisseur en de politie. Ook 
kunt u in gesprek met de wethou-
ders Pol en Herrema.

De informatiemarkt vindt plaats in 
de Burgerzaal van het stadhuis. U 
kunt de markt vrij in- en uitlopen 
tussen 19.15 en 21.00 uur. De offi-
ciële aftrap door de wethouders is 
om 19.30 uur.

Het Vertigo Festival daagt u uit!
Op zaterdag 23 en zondag 24 april organiseert Kunstlinie Almere Flevoland 
het Vertigo Festival op een groot groen tapijt van 35 bij 26 meter op de 
Esplanade. Het festival staat in het teken van beweging en daagt bezoekers 
uit het plezier van bewegen zelf te ervaren. Tussen 12.00 en 17.00 uur is 
er van alles te zien, maar vooral ook te doen. 

Bezoekers kunnen picknicken op het tapijt, luisteren naar muziekoptredens, 
de informatiemarkt bezoeken of een wandeling over het dak van KAF maken 
met uitzicht op het groene tapijt. Er zijn inspirerende verhalen van Marius 
Smit (Plastic Whale) en René Wormhoudt (fysiotherapeut van het Nederlands 
voetbalelftal). En wie graag zelf in beweging komt, kan meedoen aan een van 
de gratis workshops dans, circus en zelfs vliegeren! Het volledige programma 
van het festival vindt u op schouwburgalmere.nl/vertigo.

Zaterdag 16 april
Vanaf deze dag komt u ze weer 
tegen in Almere Centrum: het 
Welkom Team Almere! Het team 
verwelkomt bezoekers, wijst ze 
de weg en geeft ze informatie en 
leuke tips. Bezoekers kunnen zo 
maximaal genieten van onze mooie 
stad. Het Welkom Team is tot en 
met oktober actief en tijdens druk-
ke perioden rond de feestdagen.

Zondag 24 april
Ontmoet Sassa, Toto en Koning 
Koos van de tv-serie Het Zandkas-
teel op het Forum. Om 13.00, 14.00 
en 15.00 uur zijn er meet & greets. 
De hele middag kunnen kinderen er 
kastelen en zandtaartjes bouwen 
met het populaire Super Sand en 
zandkleurplaten maken.

Dinsdag 26 april en 
woensdag 27 april
Volop feest in Almere Centrum! Op 
dinsdagavond start de Almeerse 
Koningsnacht vanaf 17.00 uur 
met vrijmarkten en optredens 
op de gebruikelijke pleinen. De 
vrijmarkt duurt tot 17.00 uur de 
volgende dag. De optredens gaan 
op Koningsdag tot 22.00 uur door.

Zaterdag 30 april en 
zondag 1 mei
Bijkomen van Koningsdag is er niet 
bij, want op zaterdag 30 april en 
zondag 1 mei vindt de tweede editie  
van het Terrassenfestival plaats. 
De aftrap van het terrassenseizoen. 
Tijdens deze twee dagen kunt u de 
lekkerste gerechtjes proeven op 
de Belfortproeverij, een bezoekje 
brengen aan de streekmarkt in de 
Schutterstraat en luisteren naar een 
geweldig muziekprogramma op 
het Belfort, de Grote Markt en het 
Stationsplein. Hier worden muzi-
kale optredens afgewisseld met 
straattheater en straatmuzikanten.

Woensdag 4 mei
Op 4 mei herdenken we samen, 
met het herdenkingsconcert op 
de Grote Markt. De herdenking 
in Almere Haven wordt live ver-
toond op een groot videoscherm. 
Bekende artiesten zoals Mathilde 
Santing, Wouter Hamel en Jennie 
Lena zingen vervolgens in een 
akoestische setting nummers die 
passen bij het thema van de dag.

Donderdag 5 mei
Vrijheid vier je in Almere Centrum! 
Tijdens het Bevrijdingsfestival  
Flevoland treden bekende acts op 
vier podia in Almere Centrum op. 
Zo doen onder andere Nielson, 
Ronnie Flex (New Wave), Di-Rect, 
Kenny B. en Van Velzen dit jaar 
Almere aan. De winkels in Almere 
Centrum zijn tijdens Bevrijdings- 
dag naar eigen inzicht van 12.00 
tot 17.00 uur geopend.

Ook in Almere Centrum


