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Jij maakt 40 jaar 
Almere mee

Starters kiezen massaal voor 
IbbA in Homeruskwartier
Donderdag 2 juni vond in de Kavelwinkel in het stadhuis de kavelkiesavond plaats voor 
IbbA-kavels. Homeruskwartier is in trek bij de startersdoelgroep. Alle 20 IbbA-kavels 
in Homeruskwartier werden gekozen. Deze starters bouwen hun eerste huis met IbbA 
Starterslening. Naast IbbA-kavels in Poort, zijn er ook kavels op andere plekken in de 
stad. Wie betaalbaar wil wonen in Nobelhorst of de Stripheldenbuurt kan nog instap-
pen. In deze gebieden zijn niet alle kavels gekozen. Wie mee wil doen, kan kijken op  
www.ikbouwbetaalbaarinalmere.nl. 

Wie kunnen er zeggen dat ze de geboorte van een stad 
bewust hebben meegemaakt? Waar eens water was, 
kwam zand. En op dat zand verrees de stad Almere. 

Bent u nieuwsgierig naar Almere Poort? Wilt u weten 
wat het koopwoningenaanbod is? Welke kavels u kunt 
kopen? Wilt u weten of u er een bedrijf kunt starten? 
Net als in alle andere stadsdelen heeft ook het jongste 
stadsdeel Almere Poort een gemeentelijk gebiedskan-
toor. Omdat er nog volop gebouwd wordt in Poort is in 
het gebiedskantoor ook een Informatiepunt Bouwen en 
Wonen gevestigd. Hier vertellen wij u alles over wonen 
in Almere Poort en kunt u drie middagen in de week 
binnenwandelen en met veel ideeën en informatie weer 
vertrekken. 

Tot ziens in het Informatiepunt Bouwen en Wonen!  

Laat u inspireren in 
het Informatiepunt 
Bouwen en Wonen

Op 30 november 2016 is het pre-
cies 40 jaar geleden dat de eerste 
bewoners de sleutel kregen van 
hun woonhuis. Toen begon Almere. 

40 jaar Almere is een feest voor 
alle Almeerders. Of je hier al 40 
jaar woont of vorig jaar een thuis 
hebt gevonden in Almere Poort. We 
delen vandaag de dag allemaal de 
geschiedenis van de stad. En zoals 
mensen Almere maken, maken zij 
ook dit feestjaar. 

Help mee om iedere wijk in Almere 
van een blijvende herinnering te 
voorzien, door ons te vertellen wat 
jouw favoriete plek in jouw wijk is 

en waarom dat zo is. Het draait om 
jouw verhaal, hoe groot of klein 
dan ook. Die ene boom die ieder 
jaar altijd zo prachtig in bloei staat 
bijvoorbeeld. Of dat mooie plekje 
aan het Gooimeer waar je ten 
huwelijk bent gevraagd. Door deze 
plekken en verhalen te koppelen, 
ontstaat er een bijzonder inkijkje 
in onze stad. Gezien vanuit de ogen 
van de bewoners. Zo maken we 
samen een mooi document over 
40 jaar Almere. 

Laat jouw verhaal of bijzondere 
foto van Almere Poort achter op  
www.facebook.nl/40jaaralmere.

Zaterdag 1 juli organiseert het Plankostenfonds Almere het Samen Zelf Bouwen Event. 
Wie meer wil weten over de mogelijkheden die collectieve initiatieven bij zelfbouw 
bieden, wordt aangeraden dit evenement te bezoeken. Zelfbouwgroepen, partijen 
die bouwgroepen begeleiden en vertegenwoordigers van het Plankostenfonds delen 
hun kennis en ervaring over samen bouwen. Het programma bestaat uit sprekers en 
een meet and greet met deskundigen. Daarnaast is er ook een feestelijk tintje. Twee 
bouwgroepen met initiatieven in Poort en Oosterwold tekenen voor een renteloze 
lening van het Plankostenfonds. Bouwgroep Amsterdam slaat de eerste paal. 

1 juli Samen Zelf Bouwen 
Event in Europakwartier

Het Plankostenfonds is een initiatief 
van gemeente Almere en Rabobank 
Almere. Onder bepaalde voorwaar-
den kunnen collectieve initiatieven 

voor particulier opdrachtgeverschap 
een renteloze lening krijgen om 
zodoende de plankosten voor een 
kwalitatief goed plan te kunnen beta-
len. Daarnaast kunnen bouwgroepen 
gebruik maken van de kennis en 
ervaring van het Plankostenfonds, 
zodat er een gedegen en haalbaar 
plan wordt gemaakt dat voldoet aan 
de voorwaarden van de overheid en 
banken. 

Programma: 
15.30 uur inloop 
16.00 uur start programma met o.a. 
wethouder Tjeerd Herrema
17.00 uur meet en greet 
Locatie: Denemarkenstraat, 
Europakwartier

 www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/
bouwgroepen


