
Beste huisartsen uit Nobelhorst,  

 

Met steigende verbazing heb ik kennisgenomen van uw brief aan een raadsfractie. 
 
1. Dat u mijn mening en die van 869 medebewoners afdoet als van een stel protesterende mensen 
zou ik niet zomaar gezegd hebben; 
 

2. Dat er letterlijk overal gesport en gespeeld kan worden is onjuist en al zeker niet in onze eigen 
wijk; 
 

3. Wordt het belang van het groene veld als kloppend hart van Nobelhorst door u nu verguisd? Uit 
eerdere uitspraken van uw kant heb ik begrepen dat u er wel begrip voor had. 
 

4. U was toch wel op de hoogte van het belang van het groene veld voor de bewoners? De bewoners 
zijn meerdere keren geïnformeerd, maar zijn niet betrokken. Hoe vaak hebben de 
vertegenwoordigers van de bewoners niet aangegeven dat er door de gemeente andere 
verwachtingen gewekt waren omtrent het dorpse karakter en de functie van de Brink. Zij zijn nooit 
over de inhoud van het proces geïnformeerd, zij konden nooit bevroeden dat er een gebouw van 5 
hoog zou komen en dat de gemeente als klap op de vuurpijl nog eens een groot aantal 
parkeerplaatsen in het plan onderbracht. Zij hebben hun belang niet kunnen bepleiten. 
 

5. Gaf u zelf niet aan dat de gemeente vroeg de bewoners er buiten te houden (zou alleen maar 
onrust geven)?  
 

6. Het verzoek om uit te zoeken of er ook andere locaties mogelijk zijn komt van de raad. U had toch 
de indruk gewekt open te staan voor een andere locatie? De bewoners hebben daar toch geen 
aandeel in gehad? En dan blijken er ineens zijn toch ook wel andere locaties te zijn! Werd er niet 
steeds gezegd dat het groene veld de enige mogelijkheid was? 
 

7. Sinds wanneer is het onbehoorlijk om je belangen na te streven? Dat kan en mag u bewoners niet 
kwalijk nemen. Het is een legaal en goed recht. 

8. Het groene veld is meer dan een trapveldje/ontmoetingsplaats. Op het groene veld kan een enorm 
scala aan activiteiten plaats vinden, heel veel belangen vinden hier hun plek en door de centrale 
ligging heeft het zich ontwikkeld tot het hart van ons dorp, de plaats en het symbool van 
saamhorigheid in onze gemeenschap. Dat levert naar mijn mening een belangrijke bijdrage aan een 
gezonde leefomgeving. Ook voor u van belang toch? 

9. Ik begrijp dat het voor u knap beroerd uitkomt dat in deze fase naar het ingrijpende middel van 
een burgeractiviteit gegrepen wordt. U heeft er veel tijd, energie en geld in gestoken en staat net op 
het punt eindelijk uw plannen te kunnen realiseren. De bewoners hadden het ook anders gewild. 

10. Uw herhaalde argument te vertrekken als er naar de belangen van de bewoners  geluisterd wordt 
betreur ik ten zeerste. Ik stel uw diensten zeer op prijs. 



11. De toon van uw brief, zeker daar waar ik als betrokken bewoner weggezet wordt als 
onbehoorlijke protesterend individu kan er bij mij niet in. Begrip voor uw frustratie, maar dat kunt u 
niet menen; 

12. Tot besluit zou ik de gemeente op willen roepen verantwoordelijkheid te nemen voor haar deel in 
dit totaal uit de hand lopend proces en met een oplossing te komen waarin zowel aan de huisartsen 
als de bewoners recht wordt gedaan. 

 

Met vriendelijke groet  

 

Maarten  

 

 

 

Verzonden vanaf mijn Galaxy 

 


