
Bestuur Mailbox <bestuur@buurtschapnobelhorst.nl>

Huisartsenpraktijk Nobelhorst - vervolg na 24-11 jl

Raymond van der Meijden | Huisartsenpraktijk de Waterlelie Wed, Nov 30, 2022 at 4:35 PM
To: Huisartsenpraktijk de Waterlelie Renate Boerop-de Vries , Eric Boerop | Huisartsenpraktijk de Waterlelie ,
Wendy van der Meijden | Huisartsenpraktijk de Waterlelie "bestuur@buurtschapnobelhorst.nl" <bestuur@buurtschapnobelhorst.nl>

Goede middag,

Dank voor jullie reactie.
Wij hebben het gesprek ook zeker positief ervaren.
Ik denk wel ook op verzoek van de gemeente en gemeenteraad dat het van alle belang is dat er inderdaad volgende week met de wethouder erbij wordt gesproken.
De gemeente is een belangrijke gesprekspartner in deze. Gezien de tijd dringt en uitstel niet wenselijk meer is zal de gemeenteraad ook knopen door moeten hakken.
Ik denk dat alle drie de partijen dit tot een goed einde/begin willen brengen.
Wel denk ik dat wij de pers, die veel schade heeft aangericht, erbuiten moeten houden.
Mijn voorstel is woensdag 7-12 om 15u
Mijn verzoek aan de buurtschap om de uitnodiging ook door te sturen naar de wethouder.

Mvgr Raymond van der Meijden

Van: Huisartsenpraktijk de Waterlelie 
Verzonden: woensdag 30 november 2022 16:22
Aan: Renate Boerop-de Vries Eric Boerop | Huisartsenpraktijk de Waterlelie l>; Raymond van der Meijden |
Huisartsenpraktijk de Waterlelie >; Wendy van der Meijden | Huisartsenpraktijk de Waterlelie 
Onderwerp: FW: Huisartsenpraktijk Nobelhorst - vervolg na 24-11 jl
 

Met vriendelijke groet.

Doktersassistente

Huisartspraktijk de Waterlelie

Edvard Münchweg 35

1328 MB AlmereTel: 036 53 734 35

E-mail: info@huisartsenpraktijk-dewaterlelie.nl

www.huisartsenpraktijk-dewaterlelie.nl

Van: namens Bestuur Mailbox <bestuur@buurtschapnobelhorst.nl>
Verzonden: woensdag 30 november 2022 16:20
Aan: Renate Boerop-de Vries Huisartsenpraktijk de Waterlelie SecretariaatLindenbergh@almere.nl
<SecretariaatLindenbergh@almere.nl>
CC: raadsgriffie@almere.nl <raadsgriffie@almere.nl>
Onderwerp: Huisartsenpraktijk Nobelhorst - vervolg na 24-11 jl
 

Beste familie Boerop, familie van der Heijden,

Dank voor jullie constructieve reactie. 
Zoals besproken met jullie is het een optie om akkoord te gaan met een huisartsenpraktijk van 3 verdiepingen. 

In het kader van een algehele belangenafweging, zou dit de beste optie kunnen zijn en zou gelet op jullie bewoordingen (tijdens het gesprek van donderdag 24 November jl) en ook zoals verwoord in jullie
onderstaande mail.

Het feit dat de gemeente hier anders over denkt lijkt ons ondergeschikt, gegeven het pallet aan belangen in deze.

Voor alle betrokkenen is het van belang dat er een constructieve oplossing ontstaat, zodat er sprake is van rust in Nobelhorst en een duurzame oplossing. 
Zoals aangegeven is dat wat wij nastreven,  derhalve verzoeken wij om op korte termijn het gesprek weer voor te zetten. 
Wat ons betreft ook in afwezigheid van de wethouder (derhalve ook het secretariaat van de wethouder geadresseerd).

Wij zullen begin volgende week contact met jullie opnemen om dan een datum te prikken (rekening houdend met de vakantie van Eric en Renate Boerop deze week.)

Namens de 4 buurtschappen,

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Buurtschap Nobelhorst Midden

www.buurtschapnobelhorst.nl
DISCLAIMER
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te
retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Buurtschap Nobelhorst Midden staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst
daarvan. Externe e-mail wordt door Buurtschap Nobelhorst Midden niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. 

Op ma 28 nov. 2022 om 16:46 schreef Raymond van der Meijden | Huisartsenpraktijk de Waterlelie <
Beste Jacquelina,

Ik hd een mail gestuurd vandaag naar website@buurtschapnobelhorst.nl met onderstaande berichtgeving;

Ik geef een reactie op jullie schrijven nav onze meeting van vorige week.
Wij hebben tijdens het gesprek aangegeven dat wij een contract hebben met de gemeente waar het pand 5 lagen betreft. Ook gesproken over de 70 parkeerplaatsen en ons standpunt daarin.
Gezien wij niet zomaar onder ons contract uit kunnen komen willen wij zonder vertraging verder, dit ook duidelijk bij jullie neergelegd.
Het is aan de gemeente om te kijken of 3 laags toelaatbaar is.
De parkeerplaatsen eveneens. Wij zijn bereid om met jullie nadat wij de overeenkomsten rond hebben in gesprek met jullie te gaan over de invulling.
Wat betreft een andere locatie; dit is niet aan ons om daar over te beslissen louter de gemeente. 
Nogmaals wij kunnen weinig vertraging meer aan.
Volgende week is iedereen terug en kunnen we altijd in gesprek.

Mvgr Raymond van der Meijden

On Mon, Nov 28, 2022 at 3:38 PM Bestuur Mailbox <bestuur@buurtschapnobelhorst.nl> wrote:
Beste Wendy, Raymond, Eric en Renate,

Vrijdag jl heeft Fred in deze ook telefonisch contact gehad met Renate ivm deze brief en nadere uitleg gegeven. 

Tot heden hebben wij echter nog geen reactie vernomen van jullie.
Snelheid is van belang in deze, ondanks de vakantie van de familie Boerop zouden wij graag jullie reactie willen krijgen.

Wanneer kunnen we deze verwachten?
Bijvoorbaat dank.

Namens de 4 buurtschappen,

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Buurtschap Nobelhorst Midden

www.buurtschapnobelhorst.nl
DISCLAIMER
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht
te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Buurtschap Nobelhorst Midden staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige
ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Buurtschap Nobelhorst Midden niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. 

---------- Forwarded message ---------
From: Bestuur Mailbox <bestuur@buurtschapnobelhorst.nl>
Date: Fri, Nov 25, 2022 at 11:53 AM
Subject: gesprek 24-11 jl en hoe verder
To: Renate Boerop-de Vries 

Beste Directie, 
bijgaand een brief nav het gesprek dat wij als constructief en goed hebben ervaren, waarvoor onze dank.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Buurtschap Nobelhorst Midden

www.buurtschapnobelhorst.nl
DISCLAIMER
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht
te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Buurtschap Nobelhorst Midden staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige
ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Buurtschap Nobelhorst Midden niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. 
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