Een buurtschap brengt mensen
en ideeën bij elkaar. Met andere
bewoners plannen maken en samen
beslissen. Ieder op zijn eigen manier.
Zo haal je meer uit wonen en werken
in Nobelhorst. Samen kun je nu
eenmaal meer dan alleen!

Buurtschappen
Nobelhorst
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Vitens

Natuurlijk kunnen wij…

- je huis en bedrijfspand bouwen
- straten en speelplekken inrichten
- zorgen dat het gras wordt gemaaid
- activiteiten in de buurt organiseren

... maar doe je dat niet
liever zelf?

Nobelhorst in Almere Hout is dé plek
waar je samen met je buren bepaalt hoe
je buurt eruit ziet. En wat er in de buurt
gebeurt. Vanaf de eerste dag tot in de verre
toekomst. Of het nu gaat om je woning
of bedrijf, de inrichting of activiteiten in
de buurt. Jij en je buren krijgen de kans
om zelf te ontwerpen en organiseren. Ook
beheren jullie de buurtbudgetten. Kortom,
jullie geven zelf kleur aan het leven in de
buurt. Hoe dit kan? Door te kiezen voor
wonen en werken in Nobelhorst. En daarna
jouw buurtschap in beweging te brengen!
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In Nobelhorst zijn drie buurtschappen
Hierboven zie je de indeling van de drie buurtschappen.

Made in Nobelhorst

Je wordt lid van
het buurtschap
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Hoe werkt dit?

Dit levert het op:
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Buurtschappen 1 en 3 worden misschien in 2e fase uitgebreid

Breng
ideeën
tot leven

Veld

Elke buurt krijgt een buurtkavel
12van ongeveer 1.000 m². Met deze grond
doen jullie wat jullie willen. Wordt het een
speelterrein, een moes- of bloementuin, een
mini-boerderij of een zwembad?

Als jullie dat willen, dan mogen jullie
het onderhoud in de buurt
o
 rganiseren. Waar en hoe vaak maai je het
gras? Wie knipt de heg? Jullie bepalen
waaraan jullie het budget besteden.

Wil jouw buurt bijvoorbeeld een kook
studio of een yogaruimte? Realiseer dan
een buurtgebouw. Het buurtschap
zorgt zelf voor de bouw, het gebruik en het
onderhoud.

Wil je het onderhoud van je tuin of huis
samen regelen en uitvoeren? Maak dan
afspraken met je buren. Profiteer van de
voordelen van een tuin- of onder-

Met je buren bepaal je hoe de buurt eruit
ziet. Jullie maken zelf het ontwerp

Wil je buurtactiviteiten naar
eigen idee organiseren? Bijvoorbeeld
een straatfeest, voetbaltoernooi of open
podium? Dat kan. Hiervoor is buurtbudget
beschikbaar. Op deze manier biedt
Nobelhorst veel kansen om jouw ideeën tot
leven te brengen.

voor de inrichting van de
openbare ruimte. Worden de

 evers een ruige ecologische tuin of een
o
park met kunst en beelden? Spelen de
kinderen in de binnentuin of kweken jullie
er je eigen bloemen?

ten
zelf je buurtkavel inrich

kookstudio

zwembad

houdsarrangement.

Doe mee, op jouw manier!

Meedoen aknaienren!
op veel m

Dat lees je op de andere
kant van deze flyer

schommel
trapveldje
moestuin
tennisbaan

botenwerf
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Buurtkavel 1.000 m

werkatelier

Zelf aan
de slag!

Het buurtschap:
hoe werkt het?

De eerste
buurt is klaar!
In Nobelhorst zijn de eerste huizen in de Reinwaterbuurt
gebouwd. Hier is ook het eerste buurtschap opgericht.
De bewoners van deze buurt hebben zelf hun buurt ontworpen
en ingericht. Zij hebben gekozen voor een buurtschuur op de
buurtkavel. In de buurtschuur vergaderen de bewoners en
vinden allerlei activiteiten plaats. Ook hebben zij een
moestuin aangelegd.

wat is een
buurtschap?
Het is een samenwerkingsvorm
die mensen verbindt. Op een eigentijdse,
democratische en slagvaardige manier.
Elke buurt, met ongeveer 300 ‘voordeuren’,
vormt een buurtschap. Met leden en een
eigen bestuur.

wat houdt een
lidmaatschap in?

Nobelhorst vroeger & nu:

Maak
je eigen
dorp!
Minstens 10.000 jaar geleden
leefden op de plek waar we nu
Nobelhorst bouwen al mensen.
Zij leefden aan de bedding van de
rivier de Eem. De eerste bewoners
van dit gebied bouwden hier
hun mesolistische hut en maakten
een nederzetting met elkaar.
De geschiedenis herhaalt zich.
De nieuwe bewoners en onder
nemers in Nobelhorst maken (opnieuw) met elkaar hun eigen dorp.
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Iedereen in Nobelhorst is dus lid van het
buurtschap. Elk lid (eigenaar van een
woning of gebouw) betaalt iedere maand
hetzelfde bedrag en heeft stemrecht.
Dit betekent dat je meebeslist over welke
ideeën en voorstellen worden uitgevoerd.
Zo heeft elke voordeur een eigen

stem.

wie vormen de
leden & wie vormt
het bestuur?
Als je woont of werkt in Nobelhorst word
je lid van het buurtschap. De leden kiezen
(uit leden) een bestuur van minimaal drie
personen. De eerste jaren, als de woningen
nog worden gebouwd, stellen Ymere en
de gemeente Almere een bestuurslid
beschikbaar.

waarom is er
een buurtschap?

welke rol heeft
het buurtschap?

Mensen doen graag dingen samen en zijn
op zoek naar saamhorigheid in de buurt.
Ook willen ze invloed hebben op hun
buurt. Een buurtschap maakt dit mogelijk.
Het buurtschap zorgt dat jouw mening
telt en maakt samenwerken leuker en
gemakkelijker. Samen bereik je

Het buurtschap zorgt ervoor dat de
buurtbewoners naar eigen idee hun
buurt kunnen inrichten en beheren.
Het buurtschap stimuleert en verzamelt de ideeën en initiatieven van
de leden. Het buurtschap heeft een
eigen (leden)administratie. De leden
organiseren ontmoetingen en buurtactiviteiten. Bijvoorbeeld in het

meer dan in je eentje.

eigen buurtgebouw.

hoe kan ik mijn
idee realiseren?
Leg jouw idee of plan voor aan de andere
leden van het buurtschap. Zij stemmen
hier dan over. Als jouw idee een meerderheid van de stemmen krijgt, en als er geld
voor is, dan wordt jouw idee uitgevoerd
door de leden. Iedereen kan meedoen, op
zijn eigen manier.

kijk ook op www.nobelhorst.nl en www.nobelsleven.nl

sparen met
de buurt
Voer je het werk, van administratie
tot onderhoud, zelf uit? Dan houd
je geld over. Zo kun je met elkaar
sparen. Voor bijvoorbeeld een
buurtfeest, extra groen, kunst, een
zwembad of eigen kano’s. Als je
zuinig bent op je buurt en je steekt
er tijd en geld in, dan krijgt jouw

buurt meer waarde.

