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Almere Haven 
 
Oudste stadsdeel sinds 1977 
In 2013:   
- 21.927 inwoners 
- 9.906 woningen 
- Opp 2152 ha waarvan   
- 60%  is groen/ 
- recreatiegebied 
- 4%  is voor wonen 

 
 



 
 

 
 

 

 Uit Coalitieakkoord 2014-2018  

“Steeds meer Almeerders willen een bijdrage leveren 
aan het beheer en onderhoud in hun straat of buurt. 
Daar komen wij graag aan tegemoet. Ons uitgangspunt 
is dat zelfbeheer geen bezuiniging is. We waken voor 
vrijblijvenheid en daarom gaan we uit van heldere goed 
onderbouwde afspraken. Deze wijze van werken 
betekent ook een doorgaande cultuurverandering 
binnen ons bestuur en onze organisatie.” 
 
 Credo: Van maken van de stad naar laten aan de stad 

Waarom zelfbeheer? 



 
 

 
 

 

  

Veel argumenten,  
belangrijke argumenten voor Almere 
 
- Sociale betrokkenheid en eigenaarschap 
-Maatschappelijk effect en  
-Meer doen met hetzelfde geld  
 

Waarom zelfbeheer? 



 
 

 
 

 

• Actief burgerschap gericht op actie voor de 
publieke zaak,  als derde generatie 
burgerparticipatie 

Waarom zelfbeheer 

Tabel 1: Drie 
generaties 
burgerparticipatie. 
Bron: Lenos et al. 
(2006)  

Vorm van burgerparticipatie Periode 

1e generatie  Inspraak  
Door mondige burgers afgedwongen 
mogelijkheid te reageren op beleid 
gemaakt door de overheid. Is 
vervolgens wettelijk vastgelegd recht 
geworden.  

Jaren 70 tot nu toe 

2e generatie  Interactieve beleidsvorming en 
coproductie  
Burgers krijgen in vroege fase 
gelegenheid het beleid mede vorm te 
geven.  

Begin jaren 90 tot nu toe 

3e generatie  Burgerinitiatief, eigen 
verantwoordelijkheid en faciliterende 
overheid  
Burgers nemen zelf het heft in 
handen (zelforganisatie). Hun aanpak 
is er een van onderop: ze hebben 
een idee en voeren dit zelf uit.  

Begin deze eeuw 
tot nu toe 

 

 



 
 

 
 

 

Rol Initiatiefnemer 
• Geestelijk vader van 

het initiatief 
• Draagvlak creëren 
• Afspraken maken 
• Beheer van de 

middelen 
 
 

Hoe doen we zelfbeheer 

in almere? 



 
 

 
 

 

Rol Gemeente 
• Afspraken maken 
• Zeggenschap 

overdragen 
• Middelen overdragen 
• Wijkregisseur, 

toezichthouders 
leveren kennis en 
kunde 

 
 

Hoe doen we zelfbeheer 

in almere? 



 

• Afspraken => Zelfbeheerbrief 
 

• Middelen => diverse budgetten 
    => gereedschappen 
  => vakkennis en kunde 
 
 
  

 
 

Hoe doen we zelfbeheer  
in Almere?  



 
 

 
 

 

 
 

Hoe doen we zelfbeheer 

in almere, vb? 



http://mensenmakendestad.almere.nl/ 

Hoe doen we zelfbeheer 

in almere, vb? 



 
 

 
 

Op naar excellent partner 
schap 


