
  
 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  

Beste Bewoners van Nobelhorst, Beste Gemeenteraadsleden,  

  

Wij begrijpen dat er veel emoties vrij zijn gekomen bij het besluit dat het groene veld in 

Nobelhorst bestemd is voor de realisatie van de bouw van ons gezondheidscentrum.   

  

Graag zouden wij hier een reactie op willen geven middels dit schrijven.   

  

In 2011 werd duidelijk dat Nobelhorst gebouwd zou gaan worden en bij een nieuwe wijk 

hoort ook huisartsenzorg voor de bewoners. De Gemeente Almere heeft indertijd een tender 

uitgeschreven, een soort "wedstrijd" waarin om een specifiek soort onderneming gevraagd 

wordt en jij jezelf als ondernemer, in dit geval, huisartsenpraktijk, mag voorstellen en uitleg 

geven wat ervoor zorgt dat jij de beste kandidaat bent voor het klaren van de klus.  De visie 

die de gemeente had m.b.t. de wijk sloot enorm aan bij onze kijk op gezondheidszorg, dus 

hebben wij een plan met onze ideeën, onze kijk op zorg en ons toekomstbeeld voor 

Nobelhorst geschreven en ingediend.   

  

Wij hadden te maken met nog twee andere partijen en de gemeente heeft ons in 2013 als 

huisartsenpraktijk De Waterlelie, uitgekozen om die zorg aan u als bewoners te mogen 

verlenen. Dat was, en is nog steeds, een enorme eer. Wij waren indertijd nog een kleine 

zelfstandige praktijk en juist dat heeft ervoor gezorgd dat wij deze tender hebben gewonnen. 

Onze visie op zorg, onze ideeën van zorgverlening in dit mooie stukje Almere dat anders zou 

worden dan wat er tot dan gebouwd was, sloot ook helemaal aan bij de missie en visie van de 

Gemeente.   

  

Leuk ook om te benoemen dat wij de, na Smullen en Spelen, de tweede ondernemer in 

Nobelhorst waren, dus ook voor ons een spannende en uitdagende periode. Wij stonden met 

onze kaplaarzen aan in de stromende regen bij het slaan van de eerste paal van de 

Melkfabriek, de officiële opening en start van de bouw van dit gezellige stadsdorp. Na vele 

onderhandelingen met de gemeente hebben wij een plekje op de Brink gekregen om daar 

vanuit een tijdelijk gebouw de zorg op te starten. Wij hebben gezorgd voor een, op dat 

moment toereikend gebouw, aangepast aan de dorpse stijl die Nobelhorst zo eigen is. Op 22 

juni 2015 zijn wij daar officieel van start gegaan en met flink succes want de inschrijvingen 

gingen gestaag en de patiëntenpopulatie groeide en bloeide. Ook zijn wij betrokken geraakt 

bij de wijk en de activiteiten die daar plaatsvinden. Zo hebben onze huisartsen gastlessen 

gegeven op de scholen over gezondheid, zijn wij al jaren een van de hoofdsponsors van de 

geweldige Nobelrun, helpen wij met de levering van water en stroom bij leuke activiteiten 

voor de kinderen, markten etc. Onze praktijkmanager is aangesloten bij het netwerkoverleg 



en de wijkzorgcoördinatie vanuit de Gemeente. Wij voelen ons verbonden met onze patiënten 

en Nobelhorst. Daar willen wij graag onderdeel van zijn en blijven.   

  

Doordat er veel vraag en behoefte was naar meer zorgondersteuning van andere zorgverleners 

zoals een verloskundige, logopedist, fysiotherapeut enz. hebben wij een aantal van onze 

samenwerkingspartners in kunnen zetten, die in2016 en 2017 een ruimte bij ons in gebruik 

namen, en zijn wij in 2018 de samenwerking met Tim en Gijs tandartsenpraktijk aangegaan. 

Het voelde fijn dat wij een groot deel van de buurt en bewoners konden helpen, maar het 

bleek dat ons pandje te klein werd. Wij konden allemaal als zorgverlener u niet voorzien van 

de juiste zorg vanwege het ruimtegebrek en de mogelijkheden om uit te breiden er niet zijn 

op de huidige locatie,   

  

Daarop zijn wij naar de gemeente gegaan om te praten over andere opties, een groter gebouw, 

een gebouw waarin alle zorg die nodig is in een wijk te kunnen realiseren. Om het de 

bewoners gemakkelijker te maken, om ons werk beter uit te kunnen voeren en meer zorg in te 

kunnen zetten, waaronder ook zorg vanuit het sociaal domein zoals het wijkteam. Maar hoe 

fijn zou het zijn als er ook jeugdzorg zou zijn? Een consultatiebureau? Een volledige 

apotheek? Een thuiszorgwinkel? Wijkverpleging? Een diëtist? Een logopedist? Een 

fysiotherapeut met een oefenzaal om te kunnen revalideren?  Dit hebben wij allemaal met de 

Gemeente Almere besproken en deze vond dit een geweldig plan. Dit alles was en is er tot op 

heden niet en zal er ook voorlopig niet komen, dus het was fijn als wij dit wilden realiseren.   

Daarnaast zijn wij indertijd in gesprek gekomen met een grote zorgaanbieder voor mensen 

die het moeilijk hebben in de maatschappij en hulp/ondersteuning nodig hebben bij het 

wonen en werken, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het was 

voor hen moeilijk om woonruimte te kunnen realiseren in Nobelhorst, dus het idee werd 

geboren om gezamenlijk iets te doen op dit gebied want Nobelhorst staat voor inclusiviteit, 

dingen samendoen als buurt en buren, sociaal zijn en ondernemen.   

  

De Gemeente Almere stond positief tegenover dit plan en heeft ons het groene veld 

aangewezen als zijnde de plek waar dit gerealiseerd mag worden omdat immers bekend was 

dat dit veld al sinds de beginfase als bouwgrond aangemerkt is. Hierop zijn wij enthousiast 

gaan praten met een architect en andere betrokkenen. Wij zijn hierbij nooit voorbijgegaan aan 

het belang van de bewoners. Wij hebben gesprekken gevoerd met het buurtschap, met de 

werkgroep en met de gemeente. Wij hebben met de gemeente de afspraak gemaakt om de 

parkeerplaatsen die nodig zijn, niet enkel voor het gezondheidscentrum te gebruiken, maar 

ook een openbare functie te zullen laten bekleden voor de bewoners en bezoekers van 

Nobelhorst, zodat het een open karakter zal hebben waardoor de activiteiten die nu bekend 

zijn; De Nobelrun, markten, schoolse activiteiten etc. nog steeds doorgang kunnen vinden.  
 

  

Door Corona is een en ander vertraagd en zijn er wat wijzigingen geweest, maar onze intentie 

en plannen zijn nog hetzelfde. 

Wij willen dolgraag een multifunctioneel gebouw neerzetten om de bewoners van Nobelhorst 

en naastgelegen wijken de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden zodat er niet 

uitgeweken hoeft te worden om zorg in andere stadsdelen te moeten halen. Daarbij willen wij 

ook graag die warme plek, een thuis bieden aan die doelgroep van lichamelijk en/of 

verstandelijk beperkte mensen die het enorm zwaar heeft in de maatschappij. Het 

gezondheidscentrum zal meer zijn en worden dan alleen maar een gebouw. Wij willen dat 

ons gezondheidscentrum het hart van Nobelhorst wordt, waar iedere bewoner welkom is voor 

zijn/haar zorg maar zeker ook om te verbinden met elkaar.   



  

Natuurlijk is het belangrijk voor iedereen, jong en oud, om een plek te hebben om te kunnen 

spelen, ravotten, hangen, leren fietsen, elkaar te ontmoeten en sociaal te kunnen zijn, dat is 

heel gezond en goed voor een ieders welzijn. De gemeente heeft zulke plekken in Nobelhorst 

gerealiseerd en er zal nog meer gerealiseerd worden. Als ons tijdige pand afgebroken is zal er 

wederom een stuk grond vrij komen om dit te kunnen doen.   

  

Echter zijn er helaas geen plekken meer vrij in Nobelhorst om een zorgcentrum te realiseren 

waar u als patiënt in elke levensfase uw zorg kunt krijgen en waar mensen werken die begaan 

zijn met u, uw familie, uw naasten, uw buren, uw wijk. Want ook wij voelen ons met ons 

zorghart verbonden met u als bewoners omdat ook wij al ruim 10 jaar onderdeel zijn van 

"Ons Nobelhorst".   

  

Warme groet,  

  

 Directie 

Huisartsenpraktijk Nobelhorst/ Huisartsenpraktijk De Waterlelie.   
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Geachte  

 

Dank u voor uw brief die u op 24 oktober 2022 aan ons stuurde met als onderwerp: 

‘Nieuwbouw van een zorgcentrum in Nobelhorst’. Wij hebben hem in goede orde 

ontvangen.  

 

Openbaar 

Alle aan de Raad van Almere gestuurde brieven worden openbaar gemaakt. Ook uw 

brief verschijnt daarom op ons raadsinformatiesysteem (almere.notubiz.nl) onder 

/documenten/brief aan de raad. Zo kunnen ook andere geïnteresseerde inwoners er 

kennis van nemen. Vanwege de privacy zijn uw persoonsgegevens onzichtbaar 

gemaakt. Desgevraagd geven wij uw gegevens wel aan raadsleden, zodat zij eventueel 

contact kunnen opnemen. Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat u hiertegen geen 

bezwaar heeft.  

 

Opvolging 

Wij hebben de raad over uw brief geïnformeerd. De raad bestaat uit 45 raadsleden in 

16 verschillende fracties (partijen). Omdat het gekozen inwoners zijn, verschillen de 

meningen en standpunten. Net zoals dat in de stad het geval is. U ontvangt daarom 

geen inhoudelijke reactie op uw brief. Het is aan de beoordeling van de raadsleden zélf 

of de inhoud van uw brief op dit moment voor hen aanleiding is er iets mee te doen. 

 

Bijblijven 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u te wijzen op de wekelijkse digitale 

nieuwsbrief van de Raad van Almere “Raadsnieuws”. Hierin vindt u informatie over 

door de gemeenteraad besproken onderwerpen, de agenda van de Politieke Markt en 

overige informatie en handige links. U kunt zich aanmelden via onze website 

www.raadvanalmere.nl. 

 

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Voor meer vragen of 

informatie kunt u altijd contact opnemen met de griffie. 

 

Vriendelijke groet, 

de Griffier,  G.J. Broer  




