Bewoners participatieavond veld 9
Datum: 17 oktober 2017
Welkom door Jan Voskamp (namens bestuur buurtschap).
Aanwezig namens gemeente: Sander Post (projectleider), Annette Hospes
(landschapsarchitect), Brechtje Bakker (communicatieadviseur Almere Hout), Peter Stam
(gebiedsmanager Nobelhorst), Lilian Stap (wijkregisseur).
Doel van avond: met de bewoners van Het Eiland praten over de inrichting van de
participatiekaart. De inrichting van de buurtkavel en het speelgedeelte vindt op een ander
moment plaats: 14 november bij smullen en spelen.
Sander Post licht toe wat participatie in het buurtschap inhoudt:
Inrichtingsproces kan op 3 manieren:
1) bewoners doen hele inrichting zelf
2) gemeente doet inrichting van het gebied
3) bewoners en gemeente doen het samen.
Huidige ervaring
Ervaring uit de vorige participatiesessie is dat optie 3 het beste werkt. Reden is dat veel
mensen aangeven dat er expertise nodig is die niet bij bewoners aanwezig is. Ze vragen
hulp. Als bewoners leveren ze input en de gemeente ondersteunt. Vooral bij ontwerp wordt
gemeente hulp gevraagd. hoe meer mensen hoe meer wensen. Individuele belang versus
algemene belang speelt dan al gauw.
Beheer achteraf
Hoe bijzonderder de inrichting, hoe meer beheer naar het buurtschap. Er is een gat tussen
beheerkosten en openbare inrichting en de wensen. Het inrichtingsniveau van Nobelhorst is
al van hoge kwaliteit, als gemeente moeten we onze nek uitsteken om dit voor mekaar te
krijgen. Dit betekent dat we het wel kunnen realiseren, maar dat je het als buurtschap zelf
bijhoudt. Belangrijk in participatietrajecten: houd het laagdrempelig en leuk.
Verder zijn er technische en financiële randvoorwaarden (wetten) bijv. kabels en leidingen en
verkeersnormen o.a. voor parkeerplaatsen. Op de kaart met participatie zones zijn
verschillende zones aangegeven met daarbij de verschillende keuzemogelijkheden.
Voor sommige zones, zoals de buurtstraten is niet zo heel veel inspraak mogelijk, maar voor
bijvoorbeeld de groenzones, beplantingsvakken is wel keuzevrijheid in beplantingtypen of
bijvoorbeeld straatmeubilair. Buurtkavel is echt vrij. Dit kavel is echter voor het gehele

buurtschap en dat behelst meerdere buurten. Vanavond is vooral voor ideeën ophalen. Lang
niet alle bewoners zijn er, dus er is ook mogelijkheid om ideeën in te dienen via
buurtschappennobelhorst@almere.nl Liefst met buren samen. Qua tijd wil de gemeente
graag snel verder om het terrein in te richten.
Het voorstel is 2 weken tijd om te reageren, maar als men dit wil, dan kan het ook langer. Als
gemeente maken we vanuit alle input een uitwerking. zoveel mogelijk naar ieders wens. mits
beheersbaar en binnen de kosten. dan volgt voorstel

Goedkeuring Plan
Het plan wordt uiteindelijk in de algemene ledenvergadering van het buurtschap
goedgekeurd met meerderheid van stemmen. Veld 9 heeft natuurlijk het stemrecht over veld
9. Formeel is opgenomen in de statuten dat de algemene ledenvergadering de plannen
goedkeurt. Dat betekent niet dat het totale buurtschap gaat stemmen hierover. Jullie als
bewoners van veld 9 besluit over uw eigen woonbuurt.
Presentatie van Annette Hospes:
Annette Hospes, landschapsontwerper van veld 9. Ze neemt de aanwezigen mee terug naar
het begin: In nobelhorst woon je echt op een plek. Ook voor veld 9 willen we een thuis
maken. We vertellen over elke plek ket verhaal. Heel nobelhorst is een groot boek en veld 9
is daar een hoofdstuk uit. Met een glooiende weide als basis, water en duurzaamheid.
Oppervlakkig afwateren, regentonnen. watergoot. omgekeerde watergoot.
Reacties van bewoners:
Water in de grachtjes
Annette: Het water in de gracht is niet gemaakt als speelwater met ondieptes voor (kleine)
kinderen. Het is vaarwater en wordt later verder op diepte gebracht. Uiteraard kan er wel met
kleine bootjes gevaren worden. Er is wel een strandje bij de speeltuin, waar kinderen met
water kunnen spelen.
Huidige, slechte bestrating
De u-straat heeft heel erg slecht wegdek. Hoe tijdelijk is de bouwbestrating die er nu ligt?
Noodzakelijk om noodverbanden aan te leggen.
Sander: Dat nemen we mee en wordt intern besproken. Het bouwverkeer wordt nu ook
minder, moment om even te kijken of het nog verantwoord is. Voorstel is om wat tijdelijke
maatregelen te nemen om onveilige situaties te herstellen en zo snel mogelijk in te zetten op
de definitieve bestrating.
Restafval
Er is een tijdelijke container voor restafval geplaatst midden in de wijk. Kan de container op
de goede plek gezet worden?
Sander: De definitieve ondergrondse container komt in principe op de plek waar deze op het
inrichtingsplan is ingetekend. Er wordt nagevraagd of de tijdelijke (bovengrondse) container
alvast op deze plek geplaatst kan worden.

Water bij speeltuintje. het stinkt, staat stil, vies water.
Sander: dit verbetert daar als er bruggen komen, dan is er veel meer doorstroming. het is
onderdeel van de hoofdwater structuur. Dit maakt onderdeel uit van totaal waterstaatkundig
raamwerk door heel Nobelhorst. Waterdeskundigen hebben hiernaar gekeken.
Kostenneutraal plan
Is het voorstel inrichtingsplan kostenneutraal opgesteld?
Sander: Dit is de basis, dit kunnen we maken. Dit kan de gemeente dragen ook qua beheer.
Toevoegingen betekent extra benodigd budget en mogelijk beheer door buurtschap.
Het inrichtingsplan zelf
Opmerkingen van bewoners:
1. Bewoners willen een hondenvrije inrichting van het groen (nog op kaart aangeven
waar precies).
Antwoord wijkregisseur: het advies om dit nu al aan te geven, waar wel en waar geen
honden mogen komen. Omdat hondenbezitters en niet-hondenbezitters samen aan tafel
zitten. Dit najaar wordt de hondenkaart weer opnieuw vastgesteld. Graag zo snel mogelijk dit
met elkaar vaststellen. Voorstel is om dit tijdens de volgende bijeenkomst te doen, op 14
november.
2. Zitten de doorsteken in de haagjes naar de parkeerplaatsen op de juiste plek? Sluiten
deze logisch aan?
Antwoord: We zijn niet helemaal flexibel in het aanleggen van de doorsteekjes. Dit komt
door de lichtmasten. Om aan de lichteisen te voldoen gebeurt de plaatsing van de
lichtmasten in een strak stramien. Annette Hospes (gemeente) zoekt uit wat er nog evt.
mogelijk is aan flexibiliteit in het verplaatsen van lichtmasten binnen het stramien. Is dit niet
mogelijk, dan volgt hierover de uitleg waarom het niet mogelijk is.
3. Boomsoorten: meerdere mensen geven aan geen hooikoortsbomen te willen in de
straat rondom de buurtkavel. Dus geen berk of els. Er is veel animo voor een
boomsoort die in de herfst van geel naar rood kleurt (amber boom). Als ook
meerstammige bomen, omdat dit meer een natuurlijke haag vormt tussen het
buurtkavel en de omliggende huizen.
4. Er ontstaat discussie over wel of geen beukenhaag. DE vraag is of er een alternatief
is voor het bruine bald van de beukenhaag. Sommigen willen liever taxus. Dit is we
duurder geeft Annette Hospes aan.
5. Er is het verzoek gedaan om geen bomen te plaatsen bij de brug.

Woensdagavond (18 oktober) is er een aparte bijeenkomst geweest voor de bewoners van
de ZEN_woningen. Dit gaat over de beplanting direct voor de woningen.
Leveren van input tot 1 november
De bewoners van Veld 9 Het Eiland kunnen nog tot 1 november input leveren op het
inrichtingsplan en op de hierboven genoemde naar voren gebrachte punten. Dit kan via
buurtschappennobelhorst@almere.nl

