
UITNODIGIU
Uitnodiging
Zelfbouwcafé Stadsregio Amsterdam-Noord 
Dinsdag 3 juni 2014 | 19.00 tot 22.00 uur | De Stoomhal, Wormer  

Informatie en inspiratie over (collectieve) zelfbouw in Noord-Holland

Samen met gemeenten en woningcorporaties 
uit deze regio’s organiseert de provincie 
Noord-Holland op dinsdag 3 juni van 19.00 tot 
22.00 uur het zelfbouwcafé in Wormer. 

De provincie vindt het belangrijk dat haar 
inwoners de vrijheid hebben om zelf te kiezen 
waar en hoe ze willen wonen. Zelfbouw is juist 
in deze tijd, waarin woningcorporaties en 
projectontwikkelaars steeds minder bouwen, 
een aantrekkelijke optie om betaalbaar je eigen 
droomhuis te realiseren.

Hoe werkt zelfbouw in de praktijk?
Het zelfbouwcafé is voor (nieuwe) zelfbouwers, die (samen) een eigen droomhuis willen 
bouwen. Gemeenten uit de regio bieden zelfbouwkavels aan. Ook woningcorporaties, 
begeleiders, banken en andere deskundige partijen uit de omgeving zijn welkom. De praktijk 
staat centraal. Het is een avond vol informatie, inspiratie, antwoorden, kennis en ervaringen 
delen.  

Heb je plannen om zelf je eigen droomhuis te bouwen? Wat zijn de mogelijkheden in jouw 
regio? Of wil je tips voor zelfbouw in de praktijk? Schrijf je nu in!

Programma
19.00 uur  Inloop en ontvangst
19.30 uur  Opening door gespreksleider Ruben Maes 
19.35 uur Welkom door gedeputeerde Wonen Joke Geldhof
19.55 uur Collectieve zelfbouw van A tot Z: hoe werkt het in de praktijk? 
20.10 uur In gesprek met zelfbouwers: ervaringen en tips  
20.45 uur Discussie en vragen aan deskundigen 
21.00 uur Borrel en informatie

Locatie
De Stoomhal in Wormer 
Pakhuisplein 44, 1531 MZ Wormer 
Routebeschrijving, zie: http://www.destoomhal.nl/locatie.html

Aanmelden
Direct aanmelden of ga voor meer informatie naar www.noord-holland.nl/zelfbouw.
Na aanmelding volgt een bevestiging met meer details over het programma. Vrije entree. 

Meer informatie
www.noord-holland.nl/zelfbouw
e-mail: zelfbouw@noord-holland.nl
Twitter: #zelfbouwNH 

De provincie Noord-Holland organiseert het zelfbouwcafé samen met de gemeenten Amsterdam, Edam-Volendam, Purmerend, Zaanstad en 
woningcorporaties  De Alliantie en Eigen Haard.  
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http://fd9.formdesk.com/pnh/zelfbouwcafe_SRA_Noord

