
 Doe mee en maak 
uw woonomgeving 
mooier!

Mini-bos in de buurt

De gemeente wil dit jaar acht mini- 
bossen, zogenaamde Tiny Forests 
verspreid over de stad aanplanten.  
Inwoners mochten zelf  met een plan  
komen hoe dit eruit komt te zien. De 
beste acht ideeën worden door de 
gemeente gerealiseerd en de bewoners 
zorgen zelf voor het beheer van het bos. In november 2017 is het eerste 
Tiny Forest gerealiseerd in Almere Poort. 

Meer voorbeelden van bewonersparticipatie vindt u op de website  
https://growinggreencities.almere.nl

Lavendelstrook  
aan de Pastelstraat

Bewoners aan de Pastelstraat hebben met 
de gemeente een zorgplicht afgesproken 
voor de strook lavendel tussen het fietspad 
en de straat. De gemeente regelde afgelopen 
najaar de planten en de bewoners zijn nu 
verantwoordelijk voor het onderhoud van 
de lavendelstrook. 

 Meer weten?
Ook zelf aan de slag in uw buurt? Uw wijkregisseur van de gemeente 
Almere helpt u op weg. Bel voor meer informatie 14 036 of mail 
naar vragen@regenboogbuurt.info of kijk op de projectwebsite 
www.regenboogbuurt.info



U voert het beheer uit  
volgens afspraak en geniet  
natuurlijk van uw mooiere 

 woonomgeving

7

In 7 stappen samen naar een mooiere woonomgeving

Almeerse voorbeelden  
van bewonersinitiatieven
Bloembakken in  
de Bloemenbuurt

Een bewoonster uit de Bloemenbuurt 
regelde tien handtekeningen voor bloem-
bakken aan de lantaarnpalen in haar straat. 
De gemeente verzorgde de aanschaf van 
de bloembakken en bloemen en bewoners 
geven de planten water. 

A  De openbare ruimte bestaat uit 
verschillende onderdelen in de 
buitenruimte waar de gemeente 
eigenaar van is en/óf waar de 
gemeente het onderhoud 
van verzorgt. Bijvoorbeeld: 
straten, fietspaden en wegen, 
grasvelden, bloemperken, 
bomen en struiken, bankjes of 
speeltoestellen.

De gemeente toetst uw  
idee aan haar doelstellingen,  

draagvlak en budgetten
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De gemeente regelt  
de realisatie van uw idee  

volgens afspraak
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We maken samen  
afspraken en leggen deze  

vast in een contract
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U heeft een  
idee voor een betere  

openbare ruimte
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Zoek buren die het ook een  
goed idee vinden en verzamel  
handtekeningen en geeft dit  

door aan de gemeente
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Samen gaan we met u om  
tafel om te kijken hoe we uw  
idee mogelijk kunnen maken
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De gemeente Almere geeft  
bewoners van de Regenboog-
buurt de mogelijkheid om zelf 
een deel van de openbare ruimte

A

te adopteren en te onderhouden.  
In ruil hiervoor krijgt u een mooiere, 
betere inrichting terug. Bijvoor-
beeld bloembakken, een nieuw 
speeltoestel of een bankje, alle 
ideeën zijn welkom. Is het een 
goed idee dat past binnen de 
gemeentelijke voorwaarden dan 
regelt de gemeente de inrichting en 
u en uw buren het beheer. Zo maken 
we samen de Regenboogbuurt 
mooier. Heeft u ideeën om samen 
met uw buren uw straat, plantsoen 
of speelplek mooier te maken?  
Mail dat naar  
vragen@regenboogbuurt.info


