
 

 
 

 

 

Onderwerp : Uitnodiging informatieavond Groen dak collectief 

Ons kenmerk : 28211-uitn GDC 

 

 
 
Beste bewoner(s), 
 
U heeft er even op moeten wachten, maar het is zover! Op dinsdag 16 april 2019 organiseren we een avond 
over het groen dak collectief. U heeft aangegeven dat u hier interesse voor heeft. Tijdens deze avond 
bespreken we graag samen met u hoe de bewoners collectief groene daken in de Regenboogbuurt kunnen 
realiseren. Er zijn daarnaast veel andere mogelijkheden voor het vergroenen van de buurt. Daarover willen 
we ook graag met u in gesprek. In deze brief leest u meer over de aanpak van de avond. En heeft u buren, 
die ook interesse in het vergroenen van hun woonomgeving hebben? Neem ze mee naar deze avond, van 
harte welkom! 
 
 Datum : dinsdag 16 april 2019 

Waar  : bouwkeet aan de Violetstraat  
Tijdstip  : van 19:00 tot 21:00 uur 

 
Wat gaan we bespreken? 
Tijdens de bijeenkomst gaan wij samen met u aan de slag met het zetten van concrete stappen. Om u te 
inspireren, te informeren en u te laten zien wat de mogelijkheden voor groene daken zijn, heeft het 
bouwteam Groot onderhoud Regenboogbuurt een aantal woningen in uw wijk bekeken en uitgewerkt in 
een ontwerp. Dit wordt tijdens de bijeenkomst gepresenteerd.  Zo kunt u zien welke keuzemogelijkheden er 
concreet zijn. 
 
U gaat het doen, wij ondersteunen u graag  
Het ‘Groen dak collectief’ is uw collectief in oprichting, u heeft zelf de leiding. Het bouwteam ondersteunt u 
in dit proces. Daarnaast kunnen wij u adviseren over de technische en esthetische mogelijkheden voor uw 
dak. Tijdens deze avond zijn er leden van het bouwteam aanwezig om samen de mogelijkheden te 
bespreken. Vanuit de gemeente Almere is projectmanager Henk Nieboer aanwezig. Vanuit Dusseldorp 
komen projectleider Marcel Veenbrink en ontwerpleider Jerry Bouwmeester. Albert Jan Kerssen en 
Marjolein Boxhoorn komen vanuit BTL Advies, het expertisebedrijf op het gebied van groen en 
klimaatadaptatie. Om bijeenkomsten van het ‘Groen dak collectief’ in de toekomst mogelijk te maken, stelt 
de gemeente Almere de bouwkeet ter beschikking, zodat u daar vergaderingen en bijeenkomsten kunt 
organiseren. 
 
Contactpersoon voor het collectief 
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over het collectief? Dan kunt u contact opnemen met Marjolein 
Boxhoorn, projectmedewerker van BTL Advies. U kunt haar bereiken via e-mail: marjolein.boxhoorn@btl.nl. 
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We zien u graag op dinsdag 16 april 
Of u nou een groen dak wilt of andere maatregelen wilt treffen om hittestress en waterproblemen tegen te 
gaan, u bent van harte welkom tijdens deze avond. Ook als u nog niet weet wat u wilt, maar wel graag 
informatie krijgt, gaan we graag samen in gesprek. En heeft u buren, die u enthousiast kunt maken om de 
bijeenkomst bij te wonen? Graag, want hoe meer bewoners zich hiervoor willen inzetten, hoe groter het 
schaalvoordeel en hoe groener de Regenboogbuurt wordt!  
 
We kijken uit naar een prettige samenwerking. Tot 16 april! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Projectteam Groot Onderhoud Regenboogbuurt 
 
 
Op de hoogte blijven?  
Meer informatie over het groot onderhoud en de collectieve aanpak aanleg groene daken is te vinden op: 

 Website: www.regenboogbuurt.info  

 Facebook: www.facebook.com/goregenboogbuurt 
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http://www.facebook.com/goregenboogbuurt

