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Verslag Algemene Ledenvergadering Buurtschap Nobelhorst Zuid van 18 juli 2018 
 
Locatie: Buurtschuur Buurschap Nobelhorst Midden, Nobellaan 13, 1341 BJ Almere 
 
1. Opening  
 
Bij afwezigheid van de voorzitter treedt Gerard van der Nat (penningmeester) op als voorzitter van 
de algemene vergadering.  
 
De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 
Voor de nieuwe leden worden de overige aanwezige bestuursleden kort voorgesteld. 
De agenda wordt doorgenomen, vanuit de vergadering zijn er geen opmerking en/of aanvullingen op 
de agenda.  
 
Aanvullend zullen na de vergadering enkele leden van de groep bezorgde ouders enzo een toelichting 
geven inzake het huisvestingsprobleem voor de scholen en de kinderdagopvang in Nobelhorst. 
 
2. Presentatie Tiny Forest 
 
Namens de werkgroep Tiny Forest geven Daniëlle Petter en Paula van Kuijk een presentatie. 
 
Onderdelen zoals achtergrond van het Tiny Forest, herkomst van de naam Maaithai, thema’s en 
doelen, locatie, het plan, de kosten, het beheer, de typen bomen en planten en de planning worden 
uitgebreid gepresenteerd. 
 
Volgend op de presentatie worden namens de werkgroep door Lian van Os de vragen van de 
aanwezigen zo volledig mogelijk beantwoord; 
 
- Er komt een hek om het bos, blijft het pad vrij toegankelijk? 

Ja, het pad blijft vrij toegankelijk. 
 
- Gaat het bestuur van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid een overeenkomst aan? 

Voorwaarde voor realisatie van het Tiny Forest is een instandhouding gedurende 10 jaar. 
Derhalve is instemming van de algemene ledenvergadering onderdeel van de totstandkoming. 

 
- Gaat Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid een contract aan met de scholen/BSO inzake 

instandhouding gedurende 10 jaar? 
Een overeenkomst met de Schoolcampus Nobelhorst (Het Universum, De Verwondering & 
Opvang Sterrenrijk) maakt onderdeel uit van het plan zodat ook bij eventuele wijzigingen in 
directie en/of beleid het beheer & onderhoud door de “Wilde Wachters” wordt gewaarborgd. 

 
- Kunnen we vooraf een landschapsarchitect of hovenier raadplegen over het ontwerp? 

De werkgroep neemt dit mee als advies. 
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- Graag het onderhoud opnemen in de jaarlijkse begroting 

Het onderhoud zal worden opgenomen in de begroting. 
 
- Krijgen andere scholen ook toegang tot het Tiny Forest? 

Dit is niet per definitie het geval. Uiteraard kan dit wel in overleg. 
Aanvullend hierop merkt Stephan Goeting op dat het IVN (Instituut voor natuureducatie en 
duurzaamheid) in deze ondersteunend functioneert en niet bepaald wie er gebruik mag maken 
van de faciliteiten. 
Verder merkt Paula van Kuijk op dat er lokale ondernemers zijn die ook graag gebruik willen 
maken van de mogelijkheden die het Tiny Forest biedt. 

 
- Waar komen de hoge bomen? 

In het midden van het bos komen de hoge bomen, langs de Verandawoningen wordt rekening 
gehouden met de PV-panelen en worden lagere bomen geplant. 

 
- Waarom heeft het IVN nog geen plan met soorten bomen? 

Het IVN ondersteund en begeleidt enkel. Het wordt ons plan, wij bepalen. 
 
- Wordt er rekening gehouden met de zonnepanelen op de Verandawoningen? 

Langs de Verandawoningen wordt rekening gehouden met de PV-panelen en worden lagere 
bomen geplant. Dit is tevens overlegd met Ymere. 

 
- In het plan is sprake van noten- en fruitbomen. Stel dat bij het bodemonderzoek blijkt dat de 

grond hier niet geschikt voor is? 
Gezien de ervaringen met Tiny Forest op andere locaties worden geen problemen verwacht. De 
definitieve boomsoorten worden aangepast n.a.v. de resultaten van het bodemonderzoek zodat 
er bomen en planten komen die hier goed kunnen groeien. 

 
- Hoe ziet de planning er uit m.b.t. de rest van de inrichting van de openbare ruimte? 

Over de planning inzake de inrichting van de openbare ruimte staat het bestuur in contact met 
de gemeente Almere. Het bestuur ziet graag dat dit op elkaar wordt afgestemd. Er is echter nog 
geen definitieve planning afgegeven door de gemeente. 

 
- Waar is het plan te vinden? 

Het plan is te vinden op de website van Buurtschap Nobelhorst Zuid onder Werkgroep Tiny 
Forest. 

 
- Hoe zit het met de waterhuishouding/afwatering? 

De waterhuishouding en afwatering is opgenomen in het definitieve inrichtingsplan voor veld 9 
en blijft ongewijzigd. 

 
- In het plan is een buitenkeuken opgenomen? 

Dit betreft enkel een creatief idee. Paula van Kuijk voegt hier aan toe dat dit ook geldt voor het 
watertappunt in de (eerste) situatie schets. 
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- We stemmen op een plan. Hoe zit het de financiering van de extra, wat grotere, bomen? 

We stemmen in eerste instantie op het huidige plan. Doelstelling is deze extra bomen te 
financieren middels een sponsorplan (o.a. middels het werven van sponsoren onder de 
ondernemers in Nobelhorst). Mocht er desondanks toch een resterend bedrag dienen te worden 
geïnvesteerd, zal hierover gestemd worden in een later geplande ALV. 

 
3. Stemprocedure 
 
De stemprocedure wordt door Lian van Os uitgelegd. 
 
4. Benoemen stemtelcommissie 
 
Vanuit de aanwezigen wordt een stemtelcommissie samengesteld, bestaande uit; 
- Wendy Simonis 
- Ingrid Willemsen 
- Linda van de Kamp 
- Babette le Belle 
 
5. Stemmen, korte pauze en tellen van de stemmen 
 
6. Bekendmaking van de uitslag 
 
De voorzitter van de algemene vergadering maakt de uitslag van de stemming bekend; 
 
Totaal aantal geregistreerde leden per 18-07-2018 125 
 
Totaal aantal uitgebrachte stemmen:    58 
Totaal aantal stemmen Voor:     52 
Totaal aantal stemmen Tegen:      6 
 
De voorzitter vraagt of er bezwaren zijn tegen de uitslag van de stemming. Er zijn geen bezwaren, het 
plan Tiny Forest is derhalve met volstrekte meerderheid van stemmen aangenomen. 
 
De voorzitter geeft aansluitend aan dat de leden die tegen het plan hebben gestemd wellicht hun 
bezwaren kenbaar kunnen maken bij de werkgroep of het bestuur zodat deze kunnen worden 
meegenomen in de verdere ontwikkeling van het plan en het overleg met de gemeente. 
 
7. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20:55 uur. 
 
Aansluitend aan de vergadering was er voor de leden de mogelijkheid tot informeel contact met 
elkaar in de vorm van een kleine gezellige borrel. Tevens zijn, vergezeld van verschillende raadsleden 
van gemeente Almere, de leden van de groep bezorgde ouders enzo naar de Buurtschuur gekomen 
om, eveneens onder het genot van een drankje en een hapje, aan geïnteresseerden een toelichting 
te geven inzake de huisvestingsproblematiek voor de scholen en de kinderdagopvang in Nobelhorst. 


