
Bestuur Mailbox <bestuur@buurtschapnobelhorst.nl>

continuering burgeractiviteit Nobelhorst

Loo M van (Marloes) <mvloo@almere.nl> Tue, Jan 17, 2023 at 4:21 PM
To: Bestuur Mailbox <bestuur@buurtschapnobelhorst.nl>, Bestuur Buurtschap Nobelhorst Zuid <bestuur@nobelhorst-
zuid.nl>, "bestuur@buurtschapdevallei.nl" <bestuur@buurtschapdevallei.nl>, Bestuur | Buurtschap Nobelhorst Noord
<bestuur@nobelhorst-noord.nl>
Cc: "Dijkhuis K (Klaas)" <kdijkhuis@almere.nl>, "Ooijen M van (Malou)" <mvooijen@almere.nl>, "Wiel MHGM van de
(Mart)" <mhgmvdwiel@almere.nl>, "Butter SCM (Sandra)" <scmbutter@almere.nl>, Renate Boerop-de Vries
<rboerop@huisartsenpraktijk-dewaterlelie.nl>, Raymond van der Meijden | Huisartsenpraktijk de Waterlelie
<rvandermeijden@huisartsenpraktijk-dewaterlelie.nl>, Raadsgriffie <Raadsgriffie@almere.nl>

Beste bestuursleden van de Buurtschappen in Nobelhorst,

  

Op 19 december jl spraken we elkaar over de opdracht van de gemeenteraad en college om het initiatief voor het
Gezondheidscentrum volgens de reserveringsovereenkomst van 2019 uit te voeren en een definitieve locatie te
zoeken voor de activiteiten die nu op het groene veld plaatsvinden. Deze mail is een vervolg op de bijeenkomst en
bevat acties voor de komende tijd zoals besproken in het overleg. Ook vraag ik om uw medewerking om mee te
kijken met de inventarisatie die op verzoek van de raad is opgesteld, van alle activiteiten gebaseerd op het
fotoboek zoals door de bestuursleden is aangeboden aan de raad. Tot slot sta ik kort stil bij uw brief van 15 januari
2023. 

Vastgestelde motie gemeenteraad   

Zoals mondeling door de wethouder toegelicht tijdens het overleg van 19 december, heeft de raad op basis van
het burgerinitiatief besloten geen motie in te dienen en heeft zij het vertrouwen uitgesproken dat het college
overeenkomstig haar mandaat de gebiedsontwikkeling binnen de juridisch planologische kaders en gesloten
overeenkomsten vormgeeft. Daarbij deed de raad de oproep om met alle betrokken partijen aan tafel te
gaan. Verder draagt de raad de gemeente Almere op om te inventariseren op welke wijze de activiteiten en
evenementen die nu plaatsvinden op het groene veld, kunnen worden behouden voor de wijk. Om vervolgens in
samenwerking met de bewoners van Nobelhorst op zoek te gaan naar plekken in de wijk waar deze activiteiten en
evenementen voortgezet kunnen worden. Tot slot moet er een zorgvuldig participatieproces komen om de
inrichting en het gebruik van de openbare ruimte op en direct grenzend aan de Brink aan te kunnen laten sluiten
op de gewenste activiteiten. 

  

Uw reacties op dit besluit laten onvrede en teleurstelling zien. Toch kijk ik terug op een goed gesprek omdat mij
vooral opviel hoe het streven naar saamhorigheid steeds werd genoemd. Dit is een kernwaarde uit het plan waar
ik mij hard voor wil maken. Het gedeelde belang van de betrokkenen is volgens mij om met de
gemeente, inwoners en initiatiefnemers weer op zoek te gaan naar die saamhorigheid. Wat niet betekent dat we
het altijd eens hoeven te zijn met elkaar. We hebben immers ieder onze eigen rol en verantwoordelijkheid, en
samen een gemeenschappelijk doel: namelijk de realisatie van een sociaal duurzame wijk Nobelhorst met ruimte
voor initiatieven.   

In die geest hoop ik voortaan met u op punten samen te werken. Ook de initiatiefnemers hebben in het
gesprek aan u uitgelegd hoe zij de samenwerking voor zich zien in de totstandkoming van het
gezondheidscentrum. Zij hebben aangeboden om het ontwerpplan te presenteren en uitleg te geven over de
afwegingen bij het maken van bepaalde keuzes. 

Mijn verzoek aan u 

Zoals in het overleg 19 december besproken wil ik u medewerking vragen op twee punten: 

Jacquelina Hartong
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1. Kunt u de inventarisatie van activiteiten en evenementen uit de bijlage doornemen en aangeven welke er
ontbreken? Op 24 januari moeten de stukken worden aangeleverd voor de raad. Daarom graag jullie
opmerkingen en aanvullingen aan mij doorgeven, uiterlijk vrijdag 20 januari,  via mail mvloo@almere.nl.

2. Graag gaan wij op kort termijn met u om tafel om een participatieproces te ontwerpen voor de inrichting en
het gebruik van de openbare ruimte op en rondom de Brink (inclusief het parkeerterrein naast het
gezondheidscentrum). Een overleg met jullie hierover zal in de eerste/tweede week van februari voor mij
goed uitkomen. 

Uw brief van 15 januari 2023 

Ik heb uw brief over de voortzetting van de burgeractiviteit met veel aandacht gelezen. De brief krijgt op een later
moment een reactie. Met deze mail hoop ik u duidelijkheid te geven in hoe wij met de opdracht van de
gemeenteraad willen omgaan. 

  

Ik hoop dat ondanks de onvrede en teleurstelling u toch met ons wil samenwerken om een plek te realiseren die
saamhorigheid in Nobelhorst kan versterken en borgen. 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Marloes van Loo

Projectmanager Ontwikkeling | mvloo@almere.nl 

 

Bezoekadres: Stadhuisplein 1 | 1315 HR Almere | Postbus 200 | 1300 AE Almere

 

 

 

 

 

Van: jacquelina@buurtschapnobelhorst.nl <jacquelina@buurtschapnobelhorst.nl> Namens Bestuur Mailbox
Verzonden: zondag 15 januari 2023 21:14
Aan: Secretariaat Lindenbergh <SecretariaatLindenbergh@almere.nl>; Renate Boerop-de Vries
<rboerop@huisartsenpraktijk-dewaterlelie.nl>; Raymond van der Meijden | Huisartsenpraktijk de Waterlelie
<rvandermeijden@huisartsenpraktijk-dewaterlelie.nl>; Luijendijk J (Jesse) <jluijendijk@almere.nl>; Raadsgriffie
<Raadsgriffie@almere.nl>
CC: Dijkhuis K (Klaas) <kdijkhuis@almere.nl>; Ooijen M van (Malou) <mvooijen@almere.nl>; Loo M van
(Marloes) <mvloo@almere.nl>; Wiel MHGM van de (Mart) <mhgmvdwiel@almere.nl>; Butter SCM (Sandra)
<scmbutter@almere.nl>; Bestuur | Buurtschap Nobelhorst Noord <bestuur@nobelhorst-noord.nl>; Bestuur
Mailbox <bestuur@buurtschapnobelhorst.nl>; Bestuur Buurtschap Nobelhorst Zuid <bestuur@nobelhorst-zuid.nl>;
bestuur@buurtschapdevallei.nl
Onderwerp: continuering burgeractiviteit Nobelhorst
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Marloes van Loo Projectmanager Ontwikkeling | mvloo@almere.nl



 

 

Namens de 4 buurtschappen van Nobelhorst (Zuid, Noord, Midden en de Vallei)

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Bestuur Buurtschap Nobelhorst Midden

 

www.buurtschapnobelhorst.nl
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geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te
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