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Beste Guido,
in aanvulling op de door Anko genoemde punten het volgende.

We hebben kennisgenomen van het concept voor de nieuwsbrief en maken uitdrukkelijk bezwaar tegen deze
inhoud van “de stand van zaken de Brink”.

Ten onrechte wekt de gemeente Almere de suggestie dat er overleg heeft plaats gevonden inzake alternatieven
over het groene veld. 

Dit is pertinent onwaar. Op 19 december jl heeft er op ons verzoek een overleg plaatsgevonden tussen de
betrokken partijen (huisartsen, bestuur buurtschappen en gemeente). 

De wethouder was kennelijk in een eerder stadium niet bereid of in staat tot een dergelijk overleg. Ook
aansporingen van de Raad hebben in deze niets opgeleverd.

Wij hebben de huisartsen meer dan eens uitgenodigd voor een gesprek in deze, om aandacht te vragen voor de
wederzijdse belangen in Nobelhorst. Dit overleg werd gepland ’s middags op 24-11-22. In dit overleg vernamen
wij dat de wethouder tegen de afspraken in alleen gesproken had met de huisartsen en met hen
overeenstemming had bereikt.

In ons overleg van 24-11-22 met de huisartsen werd gezamenlijk een voorlopig compromis bereikt, onder
voorbehoud van de goedkeuring van de gemeente.

Om dit aspect verder te onderzoeken hebben wij wederom het initiatief genomen om te komen tot een 3 partijen
overleg (huisartsen, bestuur buurtschappen en gemeente). 

Uiteindelijk is er een datum bepaald voor 19 december. In dit overleg is op geen enkele wijze gesproken over
alternatieven van het groene veld, maar heeft de wethouder het bereikte compromis afgewezen zonder enige
motivering.

Waarbij van zijn kant onvoorwaardelijk werd vastgehouden aan een 5 laags gebouw (zorgwoningen en
huisartsencomplex) plus 70 parkeerplaatsen.

Nadat wij op 15-1-23 een aanvullende reactie in deze zaak aan de raad, college en de gemeente Almere, gestuurd
hadden, werd de gemeente klaarblijkelijk wakker en kwam tot de conclusie dat zij sinds 24-11-22 geen enkele
actie hadden ondernomen en dat de raadsbrief nog gemaakt moest worden.

In plaats van uitstel te vragen in deze, werd de waarheid ernstig geweld aangedaan en ten onrechte de conclusie
gewekt dat het gesprek over de alternatieven voor het groene veld op 19 december jl plaats gevonden had. Om
de gemeente voor verdere uitglijers te behoeden hebben wij de gemeente uitgenodigd om het gewenste overleg
alsnog te laten plaatsvinden hierin is geen gevolg aangegeven en is ons inziens op onjuiste gronden en derhalve
onrechtmatig de raadsbrief verstuurd. Wij hebben hier tegen duidelijk bezwaar aangetekend op 20 en op 31
januari 2023 en de gemeente wederom uitgenodigd voor een gesprek om een foutieve benadering te voorkomen.

Het zal duidelijk zijn dat op basis van de feiten de publicatie in deze vorm niet kan plaatsvinden. Wij verzoeken u
de aangepaste tekst voor publicatie vooraf toe te sturen aan ons.

Mocht u hieraan geen gevolg geven en het eerste concept toch publiceren, dan stellen wij de gemeente Almere
onverkort aansprakelijk voor alle hier uit voortvloeiende gevolgen aansprakelijk en behouden ons alle rechten voor.

Jacquelina Hartong
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Wij zien uiterlijk 6 februari 2023 uw reactie tegemoet.

Dank,

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Buurtschap Nobelhorst Midden
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