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GEACHTE RAAD, LEDEN VAN HET COLLEGE VAN B&W, VOORZITTERS VAN 
DE RAADSFRACTIES  

Nobelhorst, een bijzondere wijk binnen de gemeente Almere. Een wijk waarin burgers lid zijn van een 

buurtschap. Nobelhorst ontstaat voor een groot deel juist door eigen initiatieven van bewoners en 

ondernemers. Van zelfbouwkavels of het opzetten van ondernemingen tot inrichting en het beheer van 

onze eigen buurt. Het gebeurt op een manier en schaal die nog niet eerder in Nederland is vertoond. 

Echt bijzonder! Woningcorporatie Ymere en de gemeente Almere zijn hierbij de mede-regisseurs van 

deze gebiedsontwikkeling, maar de wijk wordt vooral gemaakt door de mensen zelf.  

Voor de realisatie van onze ambities hebben we een goede samenwerking met de gemeente nodig. Het 

is van essentieel belang dat de aanwezige kennis van de ambtenaren ingezet wordt als ondersteuning 

van de initiatieven die vanuit de inwoners van Nobelhorst zelf komen. Daarbij doen wij nu een beroep op 

u raadsleden, leden van het college en fractievoorzitters. Samen met u willen wij onze ambities 

realiseren! 

In het kennismakingsgesprek met onze daadkrachtige burgemeester op 22 januari 2016 hebben wij als 

bestuur aangegeven ons zorgen te maken over de starre houding van de ambtenaren en de weerstand 

die wij tegenkomen bij de uitvoering van onze initiatieven. Ons is toegezegd dat we bij problemen de 

burgemeester konden benaderen. Op dit moment zijn er een aantal incidenten waar wij als bestuur en 

inwoners ons ernstig tekort gedaan voelen in de realisatie van de ambities die wij als wijk hebben.  

Right to challenge! 

Nobelhorst is een unieke wijk met inwoners die kiezen voor een actieve bijdrage aan de inrichting en het 

onderhoud van de openbare ruimte, waarin aandacht is voor het welzijn van de inwoners, waar we voor 

elkaar zorgen en samen dingen ondernemen. Wij dagen u, leden van de Gemeenteraad, leden van het 

College en alle leden van de betrokken Almeerse politieke partijen uit om samen met ons deze 

participatie te versterken! De inwoners van Nobelhorst eisen hun rol in hun eigen leefomgeving op en 
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willen dit samen met de gemeente vorm geven. Wij dagen u uit om in gesprek te gaan met ons als 

inwoners, samen gaan wij voor de doelstelling die de raad voor ogen heeft, in 2020 willen wij maximaal 

50 kg restafval per inwoner in Nobelhorst bereiken! Daar zijn andere maatregelen voor nodig dan het te 

kiezen afvalsysteem. Wij doen een direct beroep op uw toezegging aan ons bestuur tijdens de diverse 

bijeenkomsten en overleggen. Het kan niet waar zijn dat de ambtenaren onze wensen aan de kant 

schuiven, het middel kan niet leidend zijn wanneer doelstellingen gerealiseerd moeten worden die 

ambitieus en vernieuwend zijn.  

Wij willen graag op korte termijn met u het gesprek aangaan, u kunt hiervoor op korte termijn een 

uitnodiging tegemoet zien. Neemt u als raad, college en fractievoorzitters deze uitdaging aan?  

Participatie is een bewuste keuze van de inwoners van Nobelhorst! 

Nieuwe bewoners zijn de eerste tijd vaak druk met het bouwen of inrichten van hun huis en tuin, het 

vinden van hun plek in de buurt. Daarom helpt de gemeente Almere en Ymere met geld, kennis en 

menskracht om een buurtschap op te zetten. Initiatieven van eerste bewoners krijgen daardoor een duw 

in de goede richting. Ze worden ontlast van de 'regelzaken' in deze pioniersjaren. Het eerste buurtschap 

bestaat al 3 jaar en staat nu ruim een jaar op eigen benen, van de bewoners! Onlangs heeft u als raad 

en college ingestemd met de oprichting van het tweede en derde buurtschap.  

In Nobelhorst worden bewoners en ondernemers, via participatie en vergaande zeggenschap 'baas in 

eigen buurt'. Elke voordeur krijgt een eigen stem. Een actieve rol verbindt mensen met elkaar en met 

hun buurt. Dit levert bovendien leuke en nuttige buurtcontacten op en een spaarpotje voor de buurt. 

Iedereen mag mee doen, huurders, huizenkopers, kavelkopers, ondernemers. 

Bovenstaande tekst afkomstig van onze eigen website is passend bij de inwoners van Nobelhorst, ieder 

huishouden is lid van een buurtschap en heeft hiervoor bewust gekozen. De participatie in de wijk krijgt 

al voor de bouw van de woning de volle aandacht van alle betrokken partijen. De inwoners van Nobelhorst 

kiezen bewust voor een wijk waarin participatie van alle inwoners voorop staat. Dit uit zich in een hoge 

mate van vrijwilligers die allerlei activiteiten organiseren waaronder onze eigen sociale buurtmarkt die 

volledig door vrijwilligers uit onze buurtschappen wordt geregeld. De Nobelhorst inwoners zijn actief, 

zorgen voor elkaar en voor de buurt! Wij zijn trots op onze wijk! 
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Participatie is tweerichtingsverkeer! 

De afgelopen jaren hebben wij samen met de gemeente aan de inrichting van onze openbare ruimte 

gewerkt. Hierbij constateren wij dat deze samenwerking het karakter krijgt van schijnparticipatie. De 

oorspronkelijk beloofde stem in de inrichting van de openbare ruimte blijkt in de daadwerkelijke uitvoering 

van de plannen vaak ondergeschikt te worden aan de eigen interpretatie van de ambtenaren. Daarbij 

valt op dat er niet eenduidig wordt gecommuniceerd maar dat ambtenaren zonder overleg met de 

inwoners hun eigen plan blijven trekken. Het projectteam dat ons ondersteund is hier regelmatig op 

aangesproken, helaas zonder enig resultaat. Daarmee valt het draagvlak voor de beoogde participatie 

weg en ontstaat er veel onvrede bij de inwoners omdat zij bij de aankoop van hun woning en deelname 

aan de participatiebijeenkomsten toch een heel ander beeld is voorgehouden. Blijft het bij dit 

verkooppraatje of gaan we samen, ambtenaren én inwoners daadwerkelijk doen wat we hebben 

afgesproken? Gemaakte afspraken worden niet nagekomen of op een andere wijze uitgevoerd, inwoners 

worden geconfronteerd met de keuzes die de ambtenaren zelf maken in plaats van de via de participatie 

gekozen uitvoering.  

Duurzaamheid voorop! 

Een van de burgerinitiatieven die door de inwoners van Nobelhorst is opgezet betreft de afvalinzameling 

in Nobelhorst. Per 1 januari 2016 is  de gemeente Almere, samen met ons buurtschap, een proef met 

het scheiden van afval in bovengrondse inzameldepots gestart. Alle individuele rolcontainers zijn 

meegenomen. Op verschillende plekken in de wijk kunnen de inwoners hun afval kwijt in de 

bovengrondse inzameldepots (BID’s). Afgesproken is om het scheidingsresultaat gedurende dit jaar te 

monitoren. Na de evaluatie, aan het einde van het jaar, zou samen met het  buurtschap bekeken worden 

wat de beste wijze voor afvalinzameling is in Nobelhorst. In de bijlage vindt u de resultaten van de proef, 

de samenstelling van het restafval is schrikbarend. We hebben als wijk een grote uitdaging! 

Na een positieve start met goed contact tussen de ingestelde afval beheergroep en de stadsreiniging is 

er vanaf het tweede kwartaal 2016 een wijziging in de communicatie opgetreden en was er geen dialoog 

mee mogelijk. Tevens werden wij op dat moment geconfronteerd met een te realiseren doelstelling van 

50 kg per inwoner aan het einde van de pilot.  
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Er zijn op drie punten in de wijk containers geplaatst die veel problemen hebben veroorzaakt en waarover 

verschillende meldingen bij de stadsreiniging gedaan zijn. De plaatsing van de BID’s maakte het 

onmogelijk om afval in de BID’s te gooien, de BID’s werden regelmatig niet geleegd en regelmatig bleef 

er afval in de openingen van de BID’s hangen waardoor er helemaal geen afval meer in kon.  

Naast bovenstaande zijn we geconfronteerd met een selecte groep inwoners die stelselmatig de proef 

saboteert waardoor de scheidingsresultaten beinvloed worden. Daarnaast is er een slechte controle op 

de afvoer van het bouwafval door de diverse aannemers. 

Daar waar de landelijke doelstelling voor restafval in 2020 100 kg betreft en de ambitieuze doelstelling 

van wethouder Huis voor Almere in 2020 50 kg restafval is, wij als Nobelhorst vanuit een zeer ambitieuze 

Stadsreiniging als doelstelling voor eind 2016 al 50 kg opgelegd kregen. Een pilot die dan ook vanaf het 

begin gedoemd was te mislukken! De doelstellingen zoals door de stadsreiniging nu worden geschetst 

zijn nooit kenbaar gemaakt eind 2015. halverwege 2016 zijn wij als buurtschap ineens geconfronteerd 

met de verwachtingen, 50 kg restafval per persoon per jaar. 

Wij hebben op 11 november 2016 een goed overleg gehad met Stadsreiniging en de gebiedsmanager 

dhr. P. Stam. Hierin is de nadruk gelegd op de urgentie van de plaatsing van de BID's bij t Nobelhuis 

vanwege het feit dat de capaciteit al te klein was voor het aantal inwoners. Tevens is aangegeven dat 

stadsreiniging op korte termijn de informatie avonden zouden organiseren en voorlichting zou geven. 

Hier hebben de bewoners namelijk behoefte aan. Wij zouden vooraf nog in klein committee bij elkaar 

komen om de vervolgstappen te bespreken en de opzet van deze avonden. Tevens om duidelijkheid te 

geven aan de kaders van deze voorlichting en de stemming. Geen van deze afspraken is nagekomen 

en communicatie hierover is zeer moeizaam verlopen. Uiteindelijk resultaat is dat de gevraagde BID’s bij 

het Nobelshuis op 25 januari op voor het Nobelshuis zijn geplaatst. 

Plaatsing heeft niet op de juiste, door de gemeente aangewezen plek plaatsgevonden maar op een 

zichtlocatie aan de openbare weg. Na verschillende meldingen hebben we onderstaande reactie 

ontvangen:  

“Wij willen de bakken verplaatsen. Ik ben niet bekend met het bestek waaraan je refereert. Dus ook niet 

dat de locatie die nu is gebruikt niet wenselijk is. Zojuist met elkaar afgesproken dat je een 

bestekstekening opvraagt en wij aan de hand daarvan de bakken verplaatsen (mits voldoet aan veiligheid 

en bereikbaarheid van onze bedrijfsvoering / medewerkers / inwoners)”.  

Tot op heden is er nog niets gebeurd en staan de bakken nog steeds op de huidige plek. Sinds de 

plaatsing zijn deze BID’s nog niet geleegd, ze zitten op dit moment overvol. 
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Na herhaaldelijk verzoeken om overleg heeft op maandag 30 januari 2017 een intern overleg 

plaatsgevonden bij de Stadsreiniging waarbij het bestuur van Nobelhorst niet welkom was. Vanuit het 

projectteam is dhr. P. Stam aanwezig geweest. De terugkoppeling van het gesprek na afloop was 

ontluisterend! De stadsreiniging heeft besloten om op korte termijn alle inwoners van Nobelhorst te 

voorzien van rolcontainers. De inzameling van het restafval zal, conform de proeven in andere delen van 

Almere, centraal worden geregeld. Er wordt geen gehoor gegeven aan de wens van de inwoners van 

Nobelhorst om gezamenlijk te bepalen welke wijze van inzameling het beste bij onze wijk en onze wensen 

past. Het bestuur en de inwoners van Nobelhorst worden door deze houding en de wijze van 

communiceren ernstig benadeeld en dit heeft gevolgen voor het draagvlak. 

De door ons gewenste enquete die door de stadsreiniging zou worden uitgevoerd hebben wij inmiddels 

als bestuur zelf opgepakt. Door inzet van de diverse media en de mail hebben wij een bereik van ruim 

1.300 inwoners die nu en in de toekomst in Nobelhorst wonen. Hun mening is voor ons van groot belang 

omdat de Stadsreiniging in hun reactie aangeeft dat het bestuur iets anders zou willen dan de inwoners. 

Dit op basis van gesprekken van ambtenaren met inwoners. 

De tussenstand op 1 februari  met 184 stemmen vindt u als vertrouwelijke bijlage bij dit schrijven. 72% 

van onze inwoners geeft aan een voorkeur te hebben voor de inzameling via OID’s. Deze wens negeert 

de stadsreiniging volledig door te kiezen voor inzameling via containers. 

Als duurzaamheid en het realiseren van de doelstellingen voor het scheiden van afval een speerpunt is 

van de raad en het college dan is het zaak om te luisteren naar de inwoners. De inzameling faciliteren is 

van groot belang voor de realisatie van de doelstellingen. De ambitie kan alleen maar gerealiseerd 

worden met draagvlak bij de inwoners, de inwoners van Nobelhorst geven duidelijk aan bij te willen 

dragen aan de realisatie van deze ambitieuze doelstellingen. Zij worden hierin echter niet gefaciliteerd 

door de gemeente! Wij zijn van mening dat onze inwoners gehoord moeten worden en dat onze 

initiatieven en ambities door de ambtenaren niet genegeerd kunnen worden. 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jacquelina Hartong, voorzitter  

Netty Woons, secretaris  

Bianca Bolognese, penningmeester  

Coos Boomsma, lid bestuur 
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Debbie Gerits, lid bestuur  
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