Zelfbouw voor
Gemeenten
De beste aanpak
voor uw situatie

Particulieren die via Zelfbouw mede invulling
geven aan gebiedsontwikkeling: het is
een belangrijke trend. Hoewel bewoners
razend enthousiast zijn over het resultaat,
hebben gemeenten wisselende ervaringen.
Het is de kunst om Zelfbouw te faciliteren in een variant die het
best aansluit bij het project of programma. Vervolgens maken
communicatie met de burgers en de timing daarvan hét
verschil. De experts van Balance hebben talloze
Zelfbouwprojecten op hun naam staan. Zij helpen gemeenten met
analyse, advies en coaching om Zelfbouw soepel en succesvol te
regisseren.

Plannen en
communicatiestrategie
Afhankelijk van de fase waarin uw
project of gebiedsontwikkeling zich
bevindt, stelt Balance een totaal zelfbouwplan op of we ondersteunen op
een onderdeel: bijvoorbeeld met
kavelpaspoorten, een financieel plan,
de inrichting van de verkooporganisatie of een marketingstrategie.
Ook zetten we een juridische structuur
op, maken de overeenkomsten of we
trainen en coachen uw medewerkers
in hun regierol.

Meer weten?

Fases in
Zelfbouw

Neem contact op met Cees Maaskant,
directeur Balance Project Solutions
E-mail: ceesmaaskant@balance.nl
Telefoon: 020 673 3993
Web: balance.nl/gebiedsontwikkeling
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AANPAK
Ons uitgangspunt is dat de dynamiek
van zelfbouwprojecten echt een toegevoegde waarde moet hebben voor de
gebiedsontwikkeling. En of het nu gaat
om een individuele kaveluitgifte,
een collectief initiatief (CPO) of (her)
ontwikkeling van bedrijfsvastgoed: de
kans van slagen is het grootst als er
een goede relatie gecreëerd wordt tussen de gemeente, stakeholders én de
particulier. Vanuit elke fase helpen wij
u om op het juiste moment en in de
juiste vorm informatie uit te wisselen.

woonrijp maken

Voordelen
Projectmanagement bij het Homeruskwartier in
Almere Poort, de grootste zelfbouwwijk van
Nederland
Ontwikkelstrategie en kaveluitgifte Kop West in
Purmerend met geschakelde en vrijstaande
woningen
Kaveluitgifte, organisatie en methodiek Gemeente
Haarlemmermeer, project Nassaupark en Zuidrand

Projectmanagement en uitgifte CPO-project
De Riethof in Waterrijk Woerden
Projectmanagement en uitgifte CPO-project
Kamerik-Oost
Uiteenlopende Zelfbouwadviesprojecten voor
onder meer de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn,
Delft en Den Haag

