
Bestuur Mailbox <bestuur@buurtschapnobelhorst.nl>

continuering burgeractiviteit Nobelhorst

Bestuur Mailbox <bestuur@buurtschapnobelhorst.nl> Fri, Jan 20, 2023 at 4:44 PM
To: "Loo M van (Marloes)" <mvloo@almere.nl>
Cc: Bestuur Buurtschap Nobelhorst Zuid <bestuur@nobelhorst-zuid.nl>, "bestuur@buurtschapdevallei.nl"
<bestuur@buurtschapdevallei.nl>, Bestuur | Buurtschap Nobelhorst Noord <bestuur@nobelhorst-noord.nl>, "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
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Beste Marloes, 
In antwoord op je verzoek aan de buurtschappen om gegevens te verstrekken over de activiteiten die op het
groene veld plaatsvinden, het volgende:
 
De raad heeft geconstateerd, dat bebouwing van het groene veld afbreuk doet aan de saamhorigheid,
leefbaarheid en levendigheid in Nobelhorst. 
In de besluitenlijst van de carrousel van 24-11-22 staat de volgende toezegging:
 
Wethouder zegt aan de fractie van de ChristenUnie toe de oproep naar alternatieven voor het Groene Veld te
verkennen: 
op korte termijn zal de wethouder met bewoners en huisartsenposten spreken over alternatieve locaties voor
de huidige functies van het Groene Veld, 
en vervolgens op korte termijn maar uiterlijk eind januari 2023 met een raadsbrief terugkomen bij de raad.
 
Dit gesprek over alternatieve locaties moet nog steeds gebeuren, zo lang dit gesprek niet heeft plaatsgevonden
kunnen wij inhoudelijk niet verder. 
Het lijkt erop of onze brief van 15 januari jl ineens tot je verzoek heeft geleid.
 
Wij nodigen jullie dan ook uit om een afspraak te plannen in lijn met de toezeggingen van 24-11-22. 
Wij kunnen dan reële alternatieven bespreken, mede aan de hand van gedocumenteerde tekeningen (inclusief de
opzet en uitwerking van het gezondheidscentrum en parkeerplaatsen).
 
Activiteiten terugvoeren op geschatte vierkante meters met uit de lucht gegrepen deelnemers- en
bezoekersaantallen is niet alleen onvolledig maar ook onzorgvuldig en draagt daarmee alle kenmerken van
nattevingerwerk. 
Het doet geen recht aan de tomeloze inzet van vele vrijwilligers die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan
de door jullie en ons gewenste saamhorigheid in ons Nobelhorst. 

Het is wat ons betreft geen oplossing voor alternatieven van het Groene Veld. Het is wederom het herhalen van
oude uitgangspunten, zoals het verwijzen naar de informatieschuur en het tijdelijke pand van de
huisartsenpraktijk.
Deze zullen pas t.z.t. (over een aantal jaar) weggaan (dit heeft te veel onzekere factoren). 
Aan een dergelijk mankerend onderzoek kunnen en zullen wij geen medewerking verlenen.
 
Voor de saamhorigheid is het overigens ook van belang dat wij tijdig een reactie krijgen op de mail van 1-8-22
(belofte van Mart vd Wiel, H van Duijn om hierop te reageren), de toegezegde informatie over het WOO verzoek
aan Dhr. S. Grijsen en de mail van 15-1-23 jl.
 
Tot slot … , zou er niet eerst gestreefd moeten worden om samen met gemeente en huisartsenpraktijk tot
overeenstemming te komen op welke wijze een ieders belang zo goed mogelijk gediend wordt? 
Opdat de bewoners kunnen genieten van hun mooie dorp met de voorzieningen die hen zijn voorgespiegeld,
winkeltjes, groen en een gezellige ontmoetingsplaats waar van alles kan gebeuren, 
een ontmoetingsplaats die niet overschaduwd wordt door een gebouw van 5 hoog omringd door een groot
parkeerterrein.

Jacquelina Hartong
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Met vriendelijke groet,
 
Namens de Buurtschappen
burgeractiviteit Behoud het Groene Veld

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Buurtschap Nobelhorst Midden
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