
Vanavond, 10-11-22, stond het vervolg van de burgeractiviteit ‘ Nee tegen het
verdwijnen van het centrale Groene Veld gelegen aan de Brink in Nobelhorst’ op de
agenda van de raad. Deze vergadering kan terug gekeken worden via :
https://almere.notubiz.nl/bijeenkomst/934910/682e%20Politieke%20Markt%2010-11-20
22 (vanaf 1:47:00).

Er waren twee moties ingediend:
https://almere.notubiz.nl/document/12013892/1
https://almere.notubiz.nl/document/12010517/1

Gezamenlijk hebben deze 2 moties al een politieke meerderheid waardoor het
college genoodzaakt was om wel te moeten reageren. In eerste instantie zouden
de moties vandaag in stemming gebracht worden maar op aandringen van Forum
voor Democratie was er behoefte aan meer feitelijke duidelijkheid van het college.
D66 heeft een orde voorstel ingediend nav het feit dat het college nieuwe
informatie zou hebben, waardoor zij eerst toelichting wilden hebben van de
portefeuillehouder.

Dhr. Luijendijk, waarnemend portefeuillehouder / wethouder ( i.v.m. afwezigheid van
Julius Lindenbergh) heeft toegezegd om binnen 1 à 2 werkdagen een raadsbrief in
te dienen met alle ins en outs, consequenties en alternatieven. Tevens zijn zij bereid
om dan volgende week een technische sessie te houden, waarin zij de fracties
nadere toelichting kunnen geven en hun vragen zullen beantwoorden.

Het college gaf aan dat zij de kans willen hebben om zaken recht te zetten en de
wijze waarop gecommuniceerd is te willen verduidelijken. In hun ogen zijn er 9
aparte momenten geweest waarop er met de bewoners van Nobelhorst is
gecommuniceerd over de invulling van het Groene Veld en de Brink. De besturen
van de vier buurtschappen zijn erg nieuwsgierig hoe en op welke wijze deze
communicatie dan zou hebben plaatsgevonden? In ieder geval was er geen
participatie en wellicht alleen informatie. Tevens gaf de portefeuillehouder aan met
8 mogelijke opties te komen, met de daarbij behorende consequentie.

Forum voor Democratie gaf aan dat zij blij zijn dat de feiten boven tafel komen en
verzocht het college om zorgvuldig om te gaan met alle partijen en benadrukte dat
het bijzonder is dat in deze kwestie twee partijen zijn die elkaar eigenlijk goed gezind
zijn en niet lijnrecht tegenover elkaar staan maar juist graag samenwerken maar
door toedoen van de gemeente deze situatie is ontstaan. Ze benadrukte dat er
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onomstotelijk iets fout is gegaan in de participatie, wat de wethouder ook wel weet
en verzocht om te kijken naar het beste compromis en de partijen in deze ook
samen te brengen.

D66 verzocht om duidelijkheid voor de bewoners en de huisartsenpraktijk op zeer
korte termijn tav het Groene Veld, was tevreden dat er alternatieve locaties zijn en
dat er duidelijkheid gegeven zal worden wat en wanneer er volgens de gemeente
gecommuniceerd is. Hij benadrukte dat het onderzoek gedegen moest zijn en dat
er reële alternatieven aangedragen zouden moeten worden waarbij zowel de
bewoners als de huisartsenpraktijk bij betrokken worden en niet dat er onder
tijdsdruk iets opgesomd wordt en alsnog de bestaande plannen door te zetten.

De VVD benadrukte dat verduidelijking inzake communicatie en hoe het proces in
deze verlopen is nodig is en verzocht ook om naast de alternatieven veiligheid in
brede zin mee te nemen.

Wij als besturen van de vier buurtschappen en de initiatiefnemers van de petitie zijn
ontzettend blij dat de beide moties nog op tafel liggen en worden aangehouden.
Na toelichting zullen de moties later besproken worden en wederom geagendeerd
worden op de raadsagenda.

De opkomst van bewoners van Nobelhorst op de publieke tribune was groot, wat
ons blij stemt en aangeeft hoe groot de betrokkenheid van de bewoners is. Wij
vertrouwen op een goede afloop, waarbij de bewoners het Groene Veld behouden
en de huisartsenpraktijk een passende alternatieve locatie krijgt, snel kan gaan
bouwen en we ze voor ons dorp kunnen behouden.

Wij houden u van de voortgang op de hoogte!


