
         Almere, 7 november 2022 

 

Geachte directie van Huisartsenpraktijk De Waterlelie en Huisartsenpraktijk Nobelhorst, 

Uit uw brief d.d. 2 november 2022 aan de raadsleden van de gemeente Almere, maken wij op dat er 
dreigmails aan het adres van Huisartsenpraktijk Nobelhorst zijn verstuurd. 

Wij, de initiatiefnemers van de petitie en de besturen van de buurschappen van Nobelhorst, zijn 
hierover zeer ontstemd en wij nemen uitdrukkelijk afstand van dit soort praktijken. Niet alleen is het 
versturen van dreigmails een laffe daad, maar de auteurs ervan begrijpen bovendien niet dat zij de 
gemeente hiermee een handje helpen in hun doelbewuste politiek van verdeel en heers.  

Zoals al eerder naar voren gebracht, zijn de bewoners van Nobelhorst absoluut niet tégen de 
huisartsenpraktijk, noch tégen de komst van een gezondheidscentrum. Het enige bezwaar betreft de 
locatie.  

Uit de inhoud van uw brief wordt het ons eens te meer duidelijk: bewoners èn huisartsenpraktijk zijn 
slachtoffer van het onzorgvuldige beleid van de gemeente Almere. Huisartsenpraktijk Nobelhorst is 
vanuit de gemeente het mes op de keel gezet voor wat betreft de reserveringsovereenkomst, en de 
gemeente voert een welbewust beleid van desinformatie dat tot verdeel en heers leidt tussen 
bewoners en huisartsenpraktijk. Een duidelijk voorbeeld hiervan is dat medio juli 2022 een hoge 
ambtenaar van de Gemeente Almere de directie van de huisartsenpraktijk heeft geadviseerd om niet 
met de bewoners te communiceren. Dit alles verklaart de radiostilte ten opzichte van het bestuur van 
Nobelhorst Midden, op herhaalde verzoeken om contact en informatie.  Een dergelijk beleid is strijdig 
met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name het “fair play-beginsel". 

Aangezien de directie van de huisartsenpraktijk en de besturen en bewoners van Nobelhorst beide 
slachtoffer zijn van een falend en geenszins op participatie gericht beleid van de gemeente, zou het 
dan niet beter zijn als wij gezamenlijk zouden optrekken tegen dit beleid en in een zoektocht naar een 
beter locatie voor het gezondheidscentrum in Nobelhorst? 

Desgevraagd zijn wij graag bereid om over deze kwestie met u in overleg te treden. 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens de besturen van de buurtschappen van Nobelhorst, 
 
Jacquelina Hartong, 
Voorzitter Buurtschap Nobelhorst Midden 


