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Geachte bestuursleden van de buurtschappen Nobelhorst 

Hierbij reageren wij op uw brief van 15 januari 2023 gericht aan de gemeenteraad 
en het college van burgemeester en wethouders.  

In uw brief licht u uw onvrede en teleurstelling over het in Nobelhorst gevoerde 
beleid en de realisatie van het gezondheidscentrum toe. U verzoekt het college negen 
additionele vragen te beantwoorden en u brengt de afspraken uit een bijeenkomst 
tussen u en de huisartsenpraktijk onder de aandacht. U geeft aan dat er 
onvoldoende uitvoering is gegeven aan de toezegging van het college aan de raad om 
met de bewoners en de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum te spreken over 
alternatieve locaties voor de huidige functies van het groene veld/bouwlocatie. 

Wij lopen deze punten graag langs. 

Het college moet belangen afwegen bij het realiseren van opgaven en heeft meerdere 
keren aangegeven oog te hebben voor de belangen van de buurtschappen en voor de 
belangen van de huisartsen. Voor het college weegt het belang van goede zorg in 
Almere Hout en de bouw van zorgwoningen zwaar. Het college kiest voor realisatie 
van het gezondheidscentrum met zorgwoningen in het centrum van Nobelhorst. Op 
een locatie die altijd aangewezen is geweest als bouwlocatie en passend is binnen de 
kaders die de gemeenteraad hiervoor heeft gesteld. 

Het college heeft de raad in de vergadering van 24 november 2022 toegezegd om op 
korte termijn met bewoners en de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum te 
spreken over alternatieve locaties voor de huidige functies van het groene 
veld/bouwlocatie, en vervolgens op korte termijn maar uiterlijk eind januari 2023 
met een raadsbrief terugkomen bij de raad. Wij hebben u hier op 19 december 2022 
over gesproken. Onderwerp van gesprek waren de ontwikkeling van het 
gezondheidscentrum op het groene veld/bouwveld en wat dit betekent voor de 
activiteiten die nu nog op het veld naast de Brink plaatsvinden. Wij merkten dat u 
met name het besluit ten aanzien van de bouw van het gezondheidscentrum ter 
discussie stelde en minder in gesprek wenste te gaan over de inrichting van de 
openbare ruimte en een alternatieve plek voor activiteiten. We waren blij dat de 
aanwezige partijen, ondanks de verschillen in inzicht over het gezondheidscentrum, 
de intentie uitspraken om constructief met elkaar in gesprek te gaan en stappen 
vooruit te zetten. 
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Wij hebben u op 17 januari 2023 aangeboden te reageren op de 
conceptinventarisatie van activiteiten op het groene veld/bouwlocatie, zoals 
afgesproken op 19 december 2022. Wij vinden het jammer dat u ervoor heeft 
gekozen hier geen inhoudelijke reactie op te geven.  

De raadsbrief met daarin een inventarisatie van alle activiteiten die nu plaatsvinden 
op het groene veld/bouwveld en de analyse in hoeverre deze activiteiten behouden 
kunnen blijven voor de wijk is inmiddels naar de raad verstuurd. U kunt deze brief 
hier vinden: Raadsbrieven Gemeente Almere (notubiz.nl)  

U heeft negen additionele vragen gesteld. Een aantal van deze vragen is eerder al 
mondeling beantwoord. Voor de volledigheid doen wij dit nu nogmaals schriftelijk. 
In de bijlage vindt u de antwoorden. 

We blijven, binnen de gemaakte afspraken en de kaders zoals door uw raad 
vastgesteld, graag in gesprek met de besturen van de buurtschappen, de 
initiatiefnemers van het gezondheidscentrum en andere betrokkenen. Daartoe 
nodigen wij u uit om, zoals is afgesproken in december, mee te praten hoe de 
activiteiten die nu worden georganiseerd op het groene veld/bouwlocatie behouden 
kunnen worden voor de wijk en over de invulling van de openbare ruimte op en 
rond De Brink. We hopen dit samen met u te kunnen doen, zoals we altijd met de 
buurtschappen samen hebben gewerkt rond de inrichting van de openbare ruimte en 
beheerszaken. Hiervoor willen wij een zorgvuldig participatieproces inrichten. 
Overeenkomstig afspraak willen we u als besturen van de buurtschappen en de 
initiatiefnemers van het gezondheidscentrum uitnodigen om hier op korte termijn 
met ons over in gesprek te gaan.  

Ten slotte delen wij met u het streven naar saamhorigheid. Dat betekent niet dat 
iedereen het altijd met elkaar eens zal zijn. Er moet ruimte zijn voor ‘agree to 
disagree’ met respect voor elkaars rol en verantwoordelijkheid. Wij vragen daarom 
een respectvolle benadering naar een ieder die zich inzet voor Nobelhorst, of het nu 
gaat om de huisartsen, ambtenaren, bestuurders of anderen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Almere 
namens hen, 

drs. H.M.A. van Duin MRE 
afdelingsmanager Gebiedsontwikkeling 

https://almere.notubiz.nl/modules/8/raadsbrieven/view

