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Wat houdt de nieuwbouw in?
Globaal houdt de nieuwbouw een uitbreiding in van:
 de omvang van het gebouw. De muren aan de zij- en achterkant worden doorgetrokken, zodat
er een rechthoekig complex ontstaat. Deze uitbreiding vindt plaats aan de noordwestzijde van
de kliniek,
 het aantal behandelplekken. Er komen, na afronding van de verbouwing, stapsgewijs 58
behandelplekken bij,
 voordat de behandelplekken worden ingevuld, worden er eerst zo’n 60 tot 70 extra
behandelaren aangenomen. Pas als deze zijn aangenomen en ingewerkt kunnen er extra
patiënten worden toegelaten,
 er komen ruim voldoende extra parkeerplekken voor personeel en bezoekers,
 en wordt ook de omliggende openbare ruimte aangepakt.
Zijn er al vergaande plannen?
Er zijn op dit moment nog geen vergaande plannen. Zo is er nog geen ontwerp opgesteld, zijn er nog
geen tekeningen van gebouwen en is er nog geen vergunning aangevraagd. Ook zijn er door de
gemeente nog geen formele besluiten genomen.
Dit zal ook het geval zijn als we na de zomervakantie (vanaf september) in gesprek gaan met de
bewoners van de Stripheldenbuurt.
Hoeveel behandelplaatsen komen erbij?
Op dit moment heeft de kliniek 176 behandelplaatsen. Dit is inclusief de 30 plaatsen van het Pieter
Baan Centrum en de 24 plaatsen van de forensische verslavingskliniek die op het terrein zitten. Er
komen met de nieuwbouw 58 behandelplekken bij. In totaal krijgt de het terrein dan straks 234
behandelplekken. Niet alle behandelplekken op het terrein zijn dus voor patiënten met een tbsoplegging.
Wanneer komen de nieuwe patiënten in de kliniek?
Pas als de verbouwing helemaal is afgerond en nieuw personeel is aangenomen en ingewerkt,
komen de eerste extra patiënten naar de kliniek. Dit zal op zijn vroegst zijn in 2026. Het aantal extra
patiënten wordt dan stapsgewijs opgebouwd
Hoe gaat de nieuwbouw eruit zien?
De nieuwbouw blijft laag, net als de bestaande kliniek. Dit heeft te maken met de architectuur van
het gebouw en daarnaast waarborgen we zo ieders privacy. Patiënten en omwonenden kunnen niet
bij elkaar naar binnen kijken. Als omwonende of parkbezoeker, zie je net als nu, de beveiligingsmuur
rondom de kliniek. De gebouwen erachter blijven lager en zijn dus niet zichtbaar van buitenaf.
Wat gebeurt er met het groen achter de kliniek?
Een deel van het groen moet plaatsmaken voor de nieuwbouw. Het Rijksvastgoedbedrijf,
Staatsbosbeheer en de gemeente Almere maken een voorstel voor de inrichting van het openbare
ruimte. We gaan met omwonenden in gesprek over de herinrichting, om hun input waar mogelijk
mee te kunnen nemen.
Wat betekent de nieuwbouw voor parkeren in de buurt?

Er wordt onderzoek gedaan naar de verwachte toekomstige parkeerdruk bij een uitbreiding. De
behoefte aan parkeren wordt opgelost op eigen terrein. Het aantal parkeerplekken wordt
uitgebreid, zodat er voldoende plekken zijn om in de parkeerdruk te voorzien.
Daarnaast worden medewerkers en bezoekers van de kliniek actief gestimuleerd om gebruik te
maken van het openbaar vervoer.
Hoe zorgen jullie ervoor dat het ook tijdens de verbouwing veilig is voor de buurt?
De nieuwbouw vindt plaats buiten de muren van het huidige gebouw. Pas als alle werkzaamheden
klaar zijn en de nieuwe muur helemaal gereed en dicht is, wordt de oude muur afgebroken. Hierdoor
blijft ook tijdens de bouw de veiligheid goed geregeld. En natuurlijk, mochten er vanuit de buurt
toch signalen dat zijn dat zij zich hierover zorgen maken. Dan zijn wij altijd direct bereikbaar. We zijn
24 uur per dag bereikbaar via het algemene nummer van de kliniek: 088 - 071 3000.
Wat is de rol van de gemeente in het proces?
De gemeente heeft een faciliterende rol en wil in beginsel haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen. De gemeente is met de Oostvaarderskliniek en Dienst Justitiële
Instellingen in gesprek en richten zich in het gesprek op de gevolgen van dit voornemen met speciale
aandacht voor de veiligheid. Verder hecht de gemeente er zeer aan dat het gesprek met de
omwonenden ordentelijk verloopt. De gemeente vindt het dan ook goed dat de Oostvaarderskliniek
de omwonenden uitnodigt voor gesprekken in september, wanneer elkaar in het echt ontmoeten
hopelijk weer mogelijk is. Hier kunt u meer over lezen in deze raadsbrief.
Kan ik meedenken over de plannen?
Ja, gedurende het proces van uitbreiding wordt de wijk regelmatig geïnformeerd. Ook worden
belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken over een aantal zaken. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte rond het gebouw. Daarnaast zijn we met de
Omwonendencommissie in gesprek over hoe we de buurt zo goed mogelijk kunnen betrekken.
Heeft u nu al vraag of suggestie die u graag mee wilt geven? Dan kunt u die mailen naar
info@oostvaarderskliniek.nl.
Hoe word ik op de hoogte gehouden van de plannen?
Na de zomervakantie gaan we met omwonenden in gesprek over de stand van zaken van het
uitbreidingsproces. Tijdens deze gesprekken kunt u vragen stellen en suggesties geven. Direct na de
zomervakantie ontvangen de bewoners van de Stripheldenbuurt per brief een uitnodiging.
Daarnaast kunt u op ieder moment alle informatie over de nieuwbouwplannen zelf nalezen op
www.oostvaarderskliniek.nl.
Waarom geen nieuwbouw in de gevangenis van Almere? Deze staat toch leeg.
Het gebouw is een gevangenis en niet gebouwd als een tbs-kliniek. Dat betekent dat het gebouw in
deze vorm niet geschikt is voor behandeling van tbs-patiënten. Het grootste verschil zit hem erin dat
in een gevangenis geen ruimte is voor behandeling en therapie van tbs-patienten. Ook aan de
individuele huisvesting (cel/kamer) en verblijf van patiënten in een tbs-kliniek worden, in het kader
van hun behandeling, andere eisen gesteld dan aan die van een gevangenis.
De afweging voor het gebruik, beheer en eventuele verbouwingen van rijksgebouwen ligt bij het rijk.
In dit geval bij het Rijksvastgoedbedrijf en bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Zij maken de afweging
over het hoe, waar en waarom van eventuele uitbreidingen van een tbs-kliniek.

