Persbericht
Oprichting WoonCoöp De BinnenHaven in Almere Haven:
Een plek voor mensen met sociale pit.
18 juni 2020 – Vandaag is de vereniging WoonCoöp De BinnenHaven officieel opgericht bij PVM
Notarissen in Almere. Deze WoonCoöp wil van het Stadswerfpark in Almere-Haven een plek
maken waar zelfstandig wonen en gezamenlijkheid hand in hand gaan. Een plek van ontluikende
gemeenschapszin tot knoestige vriendschappen, zorgzaamheid zonder bemoeizorg, burenbanden
die tegen een stootje kunnen. Een plek voor mensen met sociale pit.
In het verlengde van de prijsvraag van de Rijksbouwmeester “Who Cares” uit 2017 is er volop verder
gestudeerd om het prijswinnende plan van bureau SLA in Almere Haven ook daadwerkelijk te gaan
realiseren. Het plan voor een hedendaags, duurzaam hofje waar zorg voor elkaar en voor de
omgeving hand in hand gaan, zal op een coöperatieve vorm door en voor bewoners worden opgezet
en uitgewerkt.

Het hofje is voor mensen die zelf mee willen bepalen hoe hun toekomstige woning en de
gemeenschappelijke voorzieningen eruit komen te zien. Er is ruimte voor gezinswoningen,
woningen/appartementen voor alleenstaanden, stellen en woongroepen. Maar ook voor een
gemeenschappelijke binnentuin en collectieve voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een ‘CareB&B ’
(logeervoorziening, ook voor mensen die tijdelijk een beetje zorg nodig hebben), een buurtkamer,
een klusschuur of andere voorzieningen, die de toekomstige bewoners belangrijk vinden en samen
willen ontwikkelen en beheren.

De gemeente gaat nog voor de zomer een kader opstellen voor het mogelijk maken van
wooncoöperaties en vergelijkbare wooninitiatieven in Almere. Het definitieve plan zal waarschijnlijk
na de zomer in de gemeenteraad besproken worden, want die moet een en ander nog goedkeuren.
Daarna moet het bestemmingsplan nog worden vastgesteld en de woningen gebouwd worden. In
het najaar van 2022 zouden de eerste woningen opgeleverd kunnen worden als alles meezit.
Er heeft zich al een flink aantal mensen gemeld om mee te doen met de WoonCoöp en mee te
denken bij de verdere planvorming; maar is altijd ruimte voor meer betrokken mensen die deze
inclusieve buurt met elkaar willen realiseren.
Ook interesse om lid te worden van WoonCoöp De Binnenhaven en mee te werken aan dit
bijzondere wooninitiatief in Almere Haven ? Meld je aan bij: wooncoopbinnenhaven@gmail.com

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kijk op:
https://woningbouwatelier.nl/een-kijkje-bij-binnenhaven-in-almere-haven/
https://www.havenhart2punt0.nl/de-binnenhaven-een-moderne-wooncooperatie/
https://www.bureausla.nl/project/who-cares-bloemkoolburenbond-in-almere-haven/

Of neem contact op met:
Peter van Assche (Bureau SLA) - vanassche@bureauSLA.nl – 06-41323676
Birgit Oelkers (Plan & Aanpak) - oelkers@planenaanpak.nl - 06-21224567
Marjan Heidstra (bestuur De BinnenHaven) - marjan@stichtingabri.org - 06-44512413
Lars Mosman (DubbeLL – buurtontwikkelaars) – lars@dubbel-l.nl – 06-46616857

