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INFORMATIE EN ADRESSEN BETROKKEN AFDELINGEN 

Gemeente Almere 

 

Gemeente Almere  

Stadhuis 

Adres: Stadhuisplein 1, Almere 

Tel: 14 036 

E-mail: info@almere.nl 

Website: Almere.nl  

Bekijk de website voor de openingstijden  

 

De Kavelwinkel 

In de Kavelwinkel in het stadhuis van Almere kun je terecht voor alles wat met zelfbouw en het kopen van een 

kavel te maken heeft. De adviseurs van de Kavelwinkel geven je advies over de kosten van zelfbouw, het 
zelfbouwproces, de procedures, begeleiding en planning. Ze kunnen je veel vertellen over de kavels: de prijzen en 
groottes, de wijk en wat je op een kavel wel en niet mag bouwen. 

Adres: Stadhuisplein 1, B-vleugel aan het Ondernemersplein, 1315 HR Almere 

Tel: 14 036 

E-mail: info@ikbouwmijnhuisinalmere.nl 

Website: Ikbouwmijnhuisinalmere.nl   

Bekijk de website voor de openingstijden  

 

Afdeling Gebiedsontwikkeling 

De gemeente Almere is eigenaar van de grond en biedt de kavels te koop aan vanuit de afdeling 
Gebiedsontwikkeling. Verkoop loopt via de Kavelwinkel, het uitgifteteam stelt de koopovereenkomsten op en 
verzorgt op verzoek de werkzaamheden met betrekking tot de grondoverdracht bij de notaris. Beide teams 
maken onderdeel uit van de afdeling Gebiedsontwikkeling. Voor vragen over de verschillende procedures 
(koopovereenkomst en grondoverdracht) kun je terecht bij de Kavelwinkel.  

 

Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) 

De afdeling VTH toetst of het definitieve ontwerp voldoet aan de regels in het kavelpaspoort; toets 
Stedenbouwkundige Randvoorwaarden (SRV-toets). Een goedgekeurde SRV-toets is een voorwaarde voor het 
aanvragen van de omgevingsvergunning. Ook de omgevingsvergunning wordt door de afdeling VTH behandeld. 
Tijdens de bouw krijg je te maken met het Team Toezicht van de afdeling VTH. 

Je kunt een afspraak maken (kies Vergunningen, Toezicht & Handhaving) of bellen. Je kunt ook zonder afspraak 
langskomen op de vrije inloop, meld je dan bij de gastvrouw op het Ondernemersplein. Kijk voor de openingstijden 
op de pagina van de afdeling VTH. 

Tel: 14 036 

Balie VTH: contactgegevens VTH 

mailto:info@almere.nl
http://www.almere.nl/
https://www.almere.nl/
mailto:info@ikbouwmijnhuisinalmere.nl
http://www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/
http://www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/meer-weten/over-de-kavelwinkel/
https://www.almere.nl/afspraak
http://www.almere.nl/vth
https://www.almere.nl/wonen/bouwen-en-verbouwen/vergunningen-toezicht-handhaving/balie-vergunningen-toezicht-en-handhaving/
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Website: Almere.nl  

Team Wabo-Vergunningen & Realisatie (WV&R) 

Team Wabo-Vergunningen & Realisatie maakt onderdeel uit van de afdeling VTH. Een inspecteur van dit team 
houdt tijdens de bouw van je huis toezicht of de bouw volgens afspraken wordt uitgevoerd.  

Tel: 14 036 

Balie VTH: contactgegevens VTH 

Website: Almere.nl  

 

Afdeling Stadsruimte  

De afdeling Gebiedsontwikkeling is verantwoordelijk voor de aanleg van de infrastructuur (bijvoorbeeld wegen en 

fietspaden) in nieuwe gebieden en de inrichting van de openbare ruimte. De feitelijke uitvoering en het beheer 
wordt verricht door de afdeling Stadsruimte. In de uitvoering krijg je met een toezichthouder van deze afdeling te 
maken, onder andere bij uit laten voeren van sonderingen.  

Tel: 14 036 

 

Afdeling Gebouwen & Gegevensmanagement 

Team Geo-data 

Het team Geo-data maakt onderdeel uit van de afdeling Gebouwen & Gegevensmanagement. Zij verzorgen het 
inmeten en het uitzetten van de kavel en de woning. Het inmeten en uitzetten moet voor de start van de bouw 
gebeuren.  

Tel: 036-539 9015 

E-mail: Geo-Informatie@almere.nl 
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