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 Winkelen Boulevard Haven Horeca

www.promenade-almerehaven.nl/ondernemer-in-haven

Haven is het gedeelte van Almere wat zich 
kenmerkt als dorp met een unieke ligging aan 
het Gooimeer.
Een eigen haven, onze prachtige boulevard 
met fantastische horecagelegenheden die 
een spectaculair uitzicht bieden over de 
havenkom. Direct daarachter ligt een compact 
en bruisend winkelcentrum.

In een tijd waarin winkelen is veranderd van 
kopen naar beleven, is het hebben van een 

En Haven heeft dat!  

We zijn heel druk om al deze belangrijke 
uitgangspunten te versterken en verder uit te 
bouwen.
• Look & feel van het winkelgebied en de 

Haven
• Organiseren van grote events, denk aan 

Zomer in Haven, het Havenfestival enz. 
• Het verder uitrollen van de 

marketingcampagne. Via social media en 
de eigen website van Promenade Almere 
Haven.

• Makkelijk bereikbare Parkeergarages 
rondom het centrum van Almere-haven

• GRATIS parkeren, wel zo klantvriendelijk.

“Als oudste stadsdeel van Almere is Haven een 
verhaal apart. De ondernemers zijn pioniers, 
vestigden zich op nieuw land. En die mentali-
teit zit ook in ons Dorp. We doen het samen, 

met elkaar en voor elkaar.”

Centrummanager
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WELKOM!
ALLES OVER EEN 

ONDERNEMING VESTIGEN 
IN ALMERE HAVEN

Haven is het gedeelte van Almere wat zich 
kenmerkt als dorp met een unieke ligging aan 
het Gooimeer.
Een eigen haven, onze prachtige boulevard 
met fantastische horecagelegenheden die 
een spectaculair uitzicht bieden over de 
havenkom. Direct daarachter ligt een compact 
en gezellig winkelcentrum.

In een tijd waarin winkelen is veranderd van 
kopen naar beleven, is het hebben van een 
specifiek karakter als gebied een enorme pré,
En Haven heeft dat!

We zijn heel druk bezig om al deze belangrijke 
uitgangspunten te versterken en verder uit te 
bouwen:
• Look&feel van het centrumgebied 

(Havenkom vernieuwing, opknappen 
garages, nieuwe verlichting, opknappen 
panden)

• Organiseren van meer events, groot 
(b.v. Zomer in Haven) en klein (b.v. 
Buurtcamping)

• Meer promotie en gezamenlijke 
marketingcampagnes

• Bereikbaarheid en parkeren (gratis)
• Meer (middensegment) woningen in en 

rond het centrum 

“Als oudste stadsdeel van Almere is Haven een 
verhaal apart. De ondernemers zijn pioniers, 

vestigden zich op nieuw land. En die mentaliteit zit 
ook in ons Dorp. We doen het samen, 

met elkaar en voor elkaar.”

René Verwillegen
Centrummanager



ONS DNA IN ALMERE HAVEN 

De ondernemers (Horeca en Retail) hebben 
zich verenigd in een actieve Bedrijven 
Investering Zone (BIZ), genaamd Promenade 
Almere-haven. Onderscheidend vermogen 
zit ook in het grote aantal zelfstandig 
ondernemers, specialisten en vakmensen. 
Hierdoor ontstaat aantrekkingskracht, ook 
richting niet-Havenaren (BIZ-enquêtes: nu al 
komt, afhankelijk van soort winkel, tot 80% 
van de klanten van buiten Haven). Vooral 
de betrokkenheid en vakkennis worden zeer 
gewaardeerd.

Promenade Almere Haven is een gemak 
centrum met een plus’. Het centrum vervult 
een bredere functie dan alleen voor dagelijkse 
en wekelijkse boodschappen. De combinatie 

van een prachtige Haven met boulevard en 
een winkelcentrum dat er meteen aan vast zit 
is een grote meerwaarde voor alle Almeerders 
maar ook voor mensen van buitenaf.

Het centrum van Haven heeft een duidelijk, 
eigen karakter: het is er knus, dorps en er zijn 
diverse speciaalzaken en horeca. Ook van 
buiten Almere trekt Haven klanten

PROFIEL NIEUWE COLLEGA-
ONDERNEMERS

• Zelfstandigheid 
• 
• Onderscheidend vermogen 

(gespecialiseerd), toegankelijk 
kwaliteitsproduct

• Aandacht voor exterieur en interieur 
(binnen en buiten)

• Open staan voor ruime openingstijden
• Service gericht zijn
• Ondernemers die zich willen inzetten voor 

het verder ontwikkelen van het centrum en 
de promotie daarvan.

WELKE BRANCHE?

Hoog op ons lijstje staan de volgende 
ondernemingen die we graag verwelkomen:
• Warme bakker /banketbakker
• Poelier
• Slijterij
• Toko
• Natuurdrogist
• Juwelier (middensegment)
• Herenmode-zaak
• (kinder)Schoenenwinkel (middensegment)
• Witgoed
• ‘Handyman’
• Kadowinkel (soort ‘Xenos’)
• Sportartikelen
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ONS DNA IN ALMERE HAVEN

De ondernemers (Horeca en Retail) hebben 
zich verenigd in een actieve Bedrijven 
Investering Zone (BIZ), genaamd Promenade 
Almere-haven. Onderscheidend vermogen 
zit ook in het grote aantal zelfstandig 
ondernemers, specialisten en vakmensen. 
Hierdoor ontstaat aantrekkingskracht, ook 
richting niet-Havenaren (BIZ-enquêtes: nu al 
komt, afhankelijk van soort winkel, tot 80% van 
de klanten van buiten Haven). Vooral
de betrokkenheid en vakkennis worden zeer 
gewaardeerd.

Promenade Almere Haven is een gemak 
centrum met een plus’. Het centrum vervult 
een bredere functie dan alleen voor dagelijkse 
en wekelijkse boodschappen. De combinatie

PROFIEL NIEUWE COLLEGA- ONDERNEMERS
• Zelfstandigheid
• Gezonde finaciële basis
• Onderscheidend vermogen
• (gespecialiseerd), toegankelijk
• kwaliteitsproduct
• Aandacht voor exterieur en interieur
• (binnen en buiten)
• Open staan voor ruime openingstijden
• Service gericht zijn
• Ondernemers die zich willen inzetten voor
• het verder ontwikkelen van het centrum en 

de promotie daarvan.

van een prachtige Haven met boulevard en 
een winkelcentrum dat er meteen aan vast zit 
is een grote meerwaarde voor alle Almeerders 
maar ook voor mensen van buitenaf.

Het centrum van Haven heeft een duidelijk, 
eigen karakter: het is er knus, dorps en er zijn 
diverse speciaalzaken en horeca. Ook van 
buiten Almere trekt Haven klanten.

WELKE BRANCHE?
Hoog op ons lijstje staan de volgende 
ondernemingen die we graag verwelkomen:
• Warme bakker /banketbakker
• Poelier
• Slijterij
• Toko
• Natuurdrogist
• Juwelier (middensegment)
• Herenmode-zaak
• (kinder)Schoenenwinkel (middensegment)
• Witgoed
• winkel met handige onderdelen en spullen 
  voor het huishouden
• Kadowinkel
• Sportartikelen


