
Almere 25-11-22 
 
 
Beste Directie, Beste Eric en Renate Boerop, Raymond en Wendy van der Meijden, 
 
Wij willen jullie hartelijk danken voor het constructieve en open gesprek van gistermiddag. De 
gezamenlijke insteek was erop gericht om te komen tot een duurzame oplossing met een 
groot draagvlak in Nobelhorst, zowel voor de huisartsenpraktijk als de bewoners. 
 
Gezamenlijke zijn wij tot de volgende conclusie gekomen.  
Er zijn twee alternatieven:  

1) een andere locatie in Almere Hout (Nobelhorst/Oosterwold), bouwrijp zodat de 
realisatie van het oorspronkelijke plan (5 verdiepingen) , gericht op het starten van de 
bouw volgend jaar. De locatie betreft niet het groene veld aan de Brink. 

2) Bouwen op het groene veld, in de vorm van een pand met maar 3 verdiepingen met 
maximaal 20-25 parkeerplaatsen. Dit pand zal 3 verdiepingen zijn, zonder 
zorgwoningen. 

 
Informatieve voorwaarden van de bewoners hierbij zijn: het pand heeft een dorpskarakter en 
past bij de opzet van het dorp zowel qua uitstraling en beplanting/groenvoorziening. De 
daadwerkelijke plannen zullen vooraf worden besproken met een vertegenwoordiging van de 
buurtschappen. Dit zodat een optimaal resultaat tot stand kan komen.  
 
Separaat zullen de Buurtschappen nog afspraken moeten maken met de gemeente voor het 
na 10 jaar nog inrichten van de Brink. Mede om ervoor te zorgen dat het gezondheidscentrum 
een eenheid gaat vormen met de inrichting van de Brink. 
 
Zoals besproken is voor jullie, de huisartsenpraktijk, snelheid van belang, daarom is nu de 
insteek om de inhoud van de mail te delen met de wethouder om zo spoedig mogelijk met 
alle partijen om tafel te gaan om deze transactie verder te effectueren. 
 
Gisteren hebben wij gesproken met de portefeuillehouder/ wethouder Luijendijk en hem 
deelgenoot gemaakt van de uitkomst van ons overleg en ook verzocht om op korte termijn 
verder te gaan. 
 
Gaan jullie akkoord dat wij dit verzoek gezamenlijk (met jullie akkoord op deze mail) naar de 
gemeente (wethouder en raad) sturen om te komen tot een afspraak. Wij hebben begrepen 
dat jullie volgende week afwezig zijn met vakantie. Kunnen jullie alvast tijden doorgeven 
waarop jullie beschikbaar zijn in de week daarna? 
 
Wij horen graag spoedig van jullie, voor jullie vakantie. 
Mochten jullie nog vragen hebben tav de mail, neem dan telefonisch contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de 4 buurtschappen van Nobelhorst 
 


