
INFORMATIE AVOND VOOR DE BUURT
ONLINE

29 oktober om 20:00 uur

In Almere Haven bouwt Wooncoöperatie Binnenhaven ongeveer 90 
duurzame woningen én een duurzame buurtgemeenschap.  Dat gebeurt 
op de plek van het oude zwembad aan het Stadswerfpark, naast de nieuwe 
sporthal.

Speciaal voor buurtbewoners is er een online informatieavond op 
donderdag 29 oktober van 20:00 tot 21:30 uur. 
Je kunt je aanmelden op: wooncoopbinnenhaven@gmail.com
Per e-mail ontvang je dan een link waarmee je wordt toegelaten in de digitale 
bijeenkomst. 
 
In het nieuwe hofje komen gezinswoningen, woningen voor alleenstaanden, 
stellen en woongroepen. Je woont rondom een gemeenschappelijke binnentuin en 
er zijn gemeenschappelijke voorzieningen, waar ook bewoners uit de omliggende 
buurt wat aan kunnen hebben. Welke voorzieningen er precies komen bepalen de 
toekomstige bewoners die lid zijn van de Wooncoöp De Binnenhaven met elkaar.



Deze brochure is een uitgave van Vereniging Wooncoöp De Binnenhaven, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel in Almere onder  nummer 78328675. De informatie in deze brochure is met zorgvuldigheid 
samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleed. 

De inspiratie voor De Binnenhaven komt uit de hofjeswoningen, die we allemaal 

kennen uit Amsterdam, Leiden of Haarlem. Maar ook Almere Haven kent van 

oudsher hofjes. Een kenmerk van een hofje is dat de bewoners elkaar kennen en 

naar elkaar omzien. Iedereen heeft kwaliteiten waar je een ander mee kunt helpen. 

De gemeente draagt het initiatief Binnenhaven een warm hart toe. Dat dit 

kwalitatief mooie, fijne hof bewoners in staat stelt om zelf het heft in handen te 

hebben voor hun woonomgeving, past precies in de Visie 2040 voor Haven. Dat 

je als buren in dit hof een oogje houdt op elkaar, past daar ook in. De betrokken 

wethouders hebben daarom ruimte geboden om de grenzen van beleid op te 

zoeken. Toch blijft het nog spannend of het initiatief past. Binnenhaven zal eind dit 

jaar een definitief plan indienen bij de gemeente om de grond te kopen. Dan kan de 

gemeente dat toetsen aan de gegeven ruimte in het beleid en vervolgens een besluit 

aan de gemeenteraad voorleggen.  


