
Almere Nobelhorst, 4 februari 2023 
 
Aan de Raad van de Gemeente Almere 
 
Betreft: Continuering burgeractiviteit 
 
 
Geachte Raad, 
 
Helaas, de gemeente Almere houdt wederom op geen enkele wijze rekening met de burgers 
en de bestuurders van de buurtschappen Nobelhorst. Dat is de reden dat wij ons wenden tot 
de Raad. Zoals al toegelicht in onze brief dd. 15-01-20231, wethouder Lindenbergh nam te 
nimmer initiatief tot een drie-partijen overleg. Verder: wij dienden medio september 2022 een 
WOO-verzoek in om ons de relevante documenten ter beschikking te stellen. Ook dit 
resulteerde vooralsnog in niets. 
 
Daartegenover, de gemeente Almere wil de suggestie wekken van een overlegsituatie over 
“alternatieven voor het Groene Veld.”  Dit is pertinent onwaar. Pas op 19 december 2022 - en 
op ons verzoek – vond een eerste overleg plaats tussen de drie betrokken partijen (huisartsen, 
bestuur buurtschappen en gemeente). Kennelijk was de wethouder in een eerder stadium niet 
daartoe bereid, zelfs aansporingen van de Raad konden hem niet ertoe bewegen. 
 
De huisartsen. Meer dan eens nodigden wij de huisartsen uit voor een gesprek om ons 
wederzijdse belang in Nobelhorst onder de aandacht te brengen. Zoals het overleg op 24-11-
22 in de middag (voorafgaand aan de raadsvergadering), om daar van hen te vernemen dat 
de wethouder al met hen gesproken had en tot overeenstemming gekomen was. WeI 
bereikten wij gezamenlijk toen een voorlopig compromis, onder voorbehoud van 
“gemeentelijke goedkeuring”. Dit compromis (drie-laags gebouw met minder 
parkeerplaatsen) had met name ten doel de rust en goede verhoudingen in Nobelhorst terug 
te brengen, een constructieve oplossing voor alle partijen. 
 
Als logische vervolgstap namen wij daarom (wederom) het initiatief naar een drie-partijen 
overleg. Uiteindelijk kwam als datum 19 december 2022 tot stand. Alternatieven voor het 
groene veld zijn in dit overleg op geen enkele wijze gesproken, integendeel, zonder enige 
motivering schoof de wethouder het bereikte compromis van tafel. Van deze bijeenkomst zijn 
geen notulen opgemaakt door de gemeentelijke mediator/gespreksleider, dus ook niet dat 
de wethouder onvoorwaardelijk vasthield aan een vijf-laags gebouw (zorgwoningen en 
huisartsencomplex) plus 70 parkeerplaatsen. 
 

Klaarblijkelijk pas op onze dringende reactie dienaangaande op 15 januari aan Raad, college 
en de gemeente Almere werd de gemeente wakker en kwam tot de conclusie dat er sinds 24-
11-22 geen enkele actie was ondernomen (m.u.v. het overleg van 19-12-22) en dat de 
raadsbrief nog gemaakt moest worden. Om hen voor verdere uitglijers te behoeden hebben 
wij de gemeente uitgenodigd (per mail dd. 20 en 31 januari 2023) om het gewenste overleg 
alsnog tot stand te brengen en hangende dit overleg de raadsbrief niet uit te laten gaan. 
Hieraan is geen gevolg gegeven; ons inziens is de raadsbrief op onjuiste gronden en derhalve 
onrechtmatig verstuurd. 

Uitstel (in lijn met het beleid van de raad) werd niet aangevraagd maar daarnaast dringt de 
brief ons de conclusie op dat op 19 december 2022 een gesprek plaatsvond met alle 
betrokken partijen over de alternatieven voor het Groene Veld. De raadsbrief bevat daarom 
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“alternatieve waarheden” en gaat helaas ook voorbij aan onze verzoeken tot aanhouding na 
een bilateraal overleg. 

Ons verzoek nu. Wij verzoeken de raad om de inhoud van de raadsbrief ter zijde te leggen en 
aan te dringen op overleg zoals het had dienen plaats te vinden, zoals verwoord in RG-
246/2022 toezegging dd. 24-11-22.2 

 

Over het geplande gebouw is tot op heden geen enkele specifieke informatie verstrekt, zoals 
tekeningen, modellen, parkeerplaatsen, omgevingsimpact etc. Het noodzakelijke zicht 
ontbreekt, het totale plaatje blijft buiten beeld. Ten onrechte wekt de gemeente de suggestie 
dat de directie van de huisartsenpraktijk hiervoor verantwoordelijk is. Dit miskent ook de 
verantwoordelijkheid van de gemeente in de participatie. Participatie hebben wij sinds het 
raadsbesluit RG-53/2013 (recht op zeggenschap en invloed met betrekking tot de 
beïnvloeding van de directe leefomgeving) hoog in het vaandel staan. 

Wij vragen de raad bij de wethouder te bevorderen om,  

• in samenspraak met de directie van de huisartsenpraktijk de hierboven genoemde 
informatie (WOO, tekeningen, modellen etc.) ter beschikking te stellen aan de besturen 
van de buurtschappen  

en 

• om op korte termijn alsnog een drie-partijen overleg te plannen waarin niet alleen 
overleg plaatsvindt over de plannen, maar in het bijzonder ook de invulling van de 
alternatieven voor het Groene Veld.  

Gegeven de looptijd en de wederzijdse belangen dringen wij op een snelle behandeling. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De besturen van de vier buurtschappen van Nobelhorst: 

• Buurtschap de Vallei 
• Buurtschap Zuid 
• Buurtschap Noord 
• Buurtschap Midden 
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