
Motie 

 1 

Motie 

Datum PM 

10 november 2022 

RG-nummer 

RG-322/2022 

 

Naar aanleiding van agendapunt Politieke Markt: 

Agendavoorstel burgeractiviteit: Nee tegen het verdwijnen van het centrale Groene Veld, gelegen 

aan de Brink in Nobelhorst. 

 

De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen d.d.  

Onderwerp 

Behoud Het Groene Veld  

 

 

  

  

  

 

 

De raad, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat: 

− het Groene Veld intensief wordt gebruikt voor vele (sport)evenementen en letterlijk en figuurlijk het 

middelpunt vormt van het dorp Nobelhorst; 

− Nobelhorst is opgezet als dorp waarin de bewoners, via buurtschappen, meedenken en meebeslissen 

over de opzet en ontwikkeling van de wijk; 

− 870 bewoners van Nobelhorst middels een burgeractiviteit en petitie hun ongenoegen over de huidige 

plannen voor een dergelijke ontwikkeling op het Groene Veld hebben uitgesproken, 

 

van mening dat: 

− de komst van het geplande gezondheidscentrum op de locatie van het Groene Veld afbreuk doet aan 

de samenhorigheid, levendigheid en leefbaarheid van Nobelhorst; 

− het Groene Veld, vanwege haar centrale ligging en intensieve gebruik, behouden dient te worden in 

haar huidige vorm en niet bebouwd, 

− de komst van zowel het geplande gezondheidscentrum als een locatie waarop de activiteiten die nu op 

het “Groene Veld” plaatsvinden gewenst zijn; 

− naast de geboden alternatieve locaties voor de ontwikkeling van het gezondheidscentrum, ook gekeken 

moet worden naar mogelijke alternatieve locaties voor het “Groene Veld”, 

 

 

draagt het college op: 

− alternatieve locaties te zoeken voor de komst van het gezondheidscentrum, in samenspraak met de 

buurtschappen en de huisartsenpraktijk, en het Groene Veld in haar huidige groene vorm te behouden; 

− hierin de mogelijkheid tot opsplitsing van het gezondheidscentrum en de woon-zorgvoorziening mee 

te nemen, aangezien dit de inpasbaarheid van de ontwikkeling kan bevorderen; 
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− de financiële consequenties en eventuele vertragingen hiervan in kaart te brengen en het gesprek aan te 

gaan met de bewoners c.q. buurtschappen om te onderzoeken of de grond verkocht kan worden aan de 

bewoners en in beheer komt van het dorp zelf; 

 

− in samenspraak met de buurtschappen alternatieve locaties te zoeken voor  het “Groene Veld” waar de 

huidige activiteiten en evenementen kunnen plaatsvinden; 

− de eventuele financiële consequenties hiervan in kaart te brengen en het gesprek aan te gaan met de 

bewoners c.q. buurtschappen om te onderzoeken of de mogelijke alternatieve locatie  verkocht kan 

worden aan de bewoners en in beheer kan komen van het dorp zelf; 

− hiermee terug te komen naar de raad voor het eind van het jaar 2022, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening en naam 

Spencer Alberg ( D66)                                                   Marjolijn Veenstra – Partij voor de Dieren 

Johan de Leeuw (AP/OPA)                                            Hans van Dijk (ChristenUnie) 

Marc van Rooij (50Plus)                                                Georgine Panhuijsen (BIJ1) 

Marco de Kat (Leefbaar Almere)                                   Toon van Dijk (PVV) 

Jurgen Morgenstond (VVD) 


