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ANALYSE PEILING AFVALINZAMELING 
 

INLEIDING 
 

Naar aanleiding van de afgeronde pilot afvalinzameling en de onrust inzake de keuze van een 
afvalsysteem heeft het bestuur van de vereniging Buurtschap Nobelhorst Midden besloten om een peiling 
uit te voeren onder de leden van de vereniging en de leden van de toekomstige 2 nieuwe verenigingen. 

Het betreft hier nadrukkelijk een peiling, géén stemming! Een peiling dient om een beeld te krijgen van 
een specifiek onderwerp, een stemming is besluitvormend. 

Gezien de gevoeligheid en het wantrouwen bij een aantal leden is van de totstandkoming en de analyse 
een verslag gemaakt met daarin de stappen die genomen zijn, de onderbouwing van de gebruikte 
bronbestanden en de analyse van de resultaten van deze peiling. 

Het betreft hier een feitelijke weergave die aantoonbaar sluit met de aangeleverde bronbestanden en het 
resultaatbestand van de peiling. Daar alle bronbestanden en het resultaatsbestand persoonsinformatie 
bevatten is het niet toegestaan om deze te publiceren. Controle door daartoe bevoegde personen is 
mogelijk. Het bestuur zal hieraan volledige medewerking verlenen. 

 

BRONBESTANDEN 
 

Voor Nobelhorst Midden is gebruik gemaakt van de ledenadminstratie, alle woningen in dit buurtschap 
zijn bekend en daarmee is het bronbestand betrouwbaar.  

Van de gemeente Almere (kavelwinkel), de projectmakelaar en Ymere zijn gegevensbestanden 
ontvangen die dienen om de administratie van de 2 nieuwe verenigingen, Buurtschap Zuid en Buurtschap 
Midden, te vullen. Daar deze buurtschappen nog in ontwikkeling zijn zijn nog niet alle gegevens van de 
inwoners bekend. Op basis van de kavelkaart is in kaart gebracht hoeveel woningen er in totaal zijn, en 
welke op dit moment verkocht zijn.  
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In totaal komen we tot onderstaande aantallen: 

 

In totaal zijn er op basis van de beschikbare kavels (projectbouw, zelfbouw en huurwoningen samen) op 
dit moment 515 woningen. Dit is dan ook het uitgangspunt voor de analyse. 

Tot het totaal van 515 woningen behoren 67 appartementen. De appartementen hebben geen keuze 
tussen OID en kliko dus tellen de stemmen vanuit de appartementen niet mee. In totaal kunnen er dan 
ook maximaal 448 stemmen uitgebracht worden. 

 

 

 

 

 

Kavels Verkocht Appartement Woonhuis Totaal

Reinwaterbuurt veld 1 80 80 24 56 80
Bosrandbuurt veld 2 35 35 35 35
Bosrandbuurt veld 5 99 99 43 56 99
Langehoutbuurt veld 3 77 77 77 77
Totaal 291 291 67 224 291

Houtzagerij veld 4 50 36 36 36
Het Eiland veld 9 70 70 70 70
Boswachterij veld 6 61 19 19 19
Het Landgoed veld 7 14 14 14 14
Totaal 195 139 139 139

Noord Dorpshaven (Veld 11) 85 85 85 85
85 85 85 85

571 515 67 448 515

Midden

Zuid

Woningen
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ANALYSE 
 

De analyse is een zuiver cijfermatige analyse. 

 
De uitvraag 
 
Omdat van niet alle bewoners en toekomstige bewoners adresgegevens of mailadressen bekend zijn 
hebben we de uitvraag zo breed mogelijk uitgezet. Via de beschikbare media, onze eigen website en de 
drie facebook-pagina’s, de mail en de tijdelijke bestuurders van de nieuwe buurtschappen is de enquete 
verspreid. Hiermee hebben we 1.300 personen kunnen benaderen. Hierin zitten daarmee dubbelingen 
maar op deze manier heeft in ieder geval een heel groot deel van de bewoners ( bestaand en nieuw) de 
gelegenheid gehad om de enquete in te vullen. 

De enquete leidt tot onderstaande resultaten: 

 

Er zijn in totaal 239 reacties ontvangen, hiervan zijn 16 afkomstig van appartementen dus daarmee komt 
het aantal stemmen afkomstig van bewoners van woonhuizen uit op 223, 43% van de uitgegeven kavels 
heeft gestemd. Deze stemmen tellen mee, de appartementen krijgen in ieder geval een OID. 

 

Uit een controle op de adressen blijkt dat er 20 dubbele stemmen zijn uitgebracht. Het aantal geldige 
stemmen bedraagt daarmee 203. 

Aantal Woonhuis Appartement

Kliko 55 55
OID 179 163 16
Maakt niet uit 5 5
Totaal 239 223 16

Woonhuis Dubbel Geldig

Kliko 55 5 50
OID 163 13 150
Maakt niet uit 5 2 3
Totaal 223 20 203
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De 203 stemmen zijn over de drie opties verdeeld. 50 maal is gekozen voor de optie Kliko, 150 maal is 
gekozen voor de optie OID en 3 maal is aangegeven dat het niet uit maakt. 

 

De peiling laat daarmee zien dat 74% van de uitgebrachte stemmen voor de keuze OID is. 

 

 


