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Uitwerking actiepunten n.a.v. bezoek wethouder Veeningen 

 

Op woensdag 23 januari bracht wethouder Maaike Veeningen een bezoek aan Nobelhorst. 

Aanleiding was de bijeenkomst die een paar maanden geleden in Smullen & Spelen is 

gehouden en waar bewoners van Nobelhorst in gesprek konden gaan met fractieleden van 

D66. Daarnaast was ook het grote aantal meldingen en klachten over met name de 

openbare ruimte aanleiding om een bezoek te brengen aan ons stadsdorp.  

Naar aanleiding van dit bezoek en de door ons overhandigde lijst met aandachtspunten heeft 

de gemeente een actielijst opgesteld en tijdens een bijeenkomst op 11 maart jl. met de 

vertegenwoordiging van de besturen van de drie buurtschappen besproken. 

Naast een aantal algemene punten die betrekking hebben op heel Nobelhorst hebben we 

een aantal punten besproken die specifiek betrekking hebben op ons buurtschap. 

 

1. (Tijdelijke) openbare verlichting op de nieuwe velden van ons buurtschap. 

Toelichting: er wordt te laat (tijdelijke) openbare verlichting op de nieuwe velden geplaatst. 

Dit leidt tot gevaarlijke en onveilige situaties. Bewoners voelen zich in het donker niet veilig. 

Reactie gemeente: er is al in november 2018 opdracht gegeven voor het plaatsen van 

tijdelijke verlichting in de Boswachterij en onlangs pas voor het Landgoed. De gemeente 

voert overleg met de aannemer om dit proces te verbeteren en te versnellen. Er zijn de 

afgelopen periode problemen geweest, die helaas niet snel op te lossen waren.   

Status: we hebben er op aangedrongen snel met een reactie en oplossing te komen. 

 

2. Veiligheid Nobellaan met name voor fietsers (aanleggen fietspad) 

Toelichting: er is geen veilige fietsverbinding richting Almere Buiten. Kinderen moeten nu 

over de enige uitvalsroute van Nobelhorst fietsen. 

Reactie gemeente: Er zal de komende jaren nog geen fietspad langs de Nobellaan 

aangelegd gaat worden. Deze is in de toekomst overigens wel voorzien. De huidige 

Nobellaan is nog een bouwweg waarin de bomen vroegtijdig zijn aangeplant. De bomen 

zullen deels nog verplant worden in de definitieve inrichting. De gemeente stelt voor om de 

vorige jaar geasfalteerde noordelijke bouwweg te voorzien van markeringsstrepen 

(fietsstrook) en aan te sluiten op de Kievietsweg.  

Status: Als tijdelijke oplossing kunnen we hier wel mee instemmen. De gemeente zal dit 

voorstel verder uitwerken.  
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3. Veiligheid Kievitsweg 

Toelichting: de Kievietsweg (richting Oosterwold) is op sommige punten aanzienlijk verzakt, 

er is geen verlichting en een fietspad ontbreekt. Door de toename van het aantal inwoners 

van Oosterwold en de plannen voor een middelbare school In Nobelhorst is een gescheiden 

fietspad noodzakelijk 

Reactie gemeente: Wekelijks wordt de weg bezocht. De situatie is nog niet dusdanig dat er 

direct maatregelen worden genomen, maar de situatie wordt gemonitord. 

Reactie buurtschap: zijn we niet mee eens. Als fietser ben je genoodzaakt in het midden te 

gaan fietsen. De snelheden van het overige verkeer liggen ook te hoog. We hebben het 

voorstel gedaan om de weg te repareren en aan beide zijden (rode) fietsstroken op aan te 

brengen. 

Status: de gemeente gaat ons voorstel onderzoeken. 

 

4. Veiligheid kruising Nobellaan/Kievietsweg 

Toelichting: kruising Nobellaan – Kievitsweg leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties. Verkeer 

op de Kievitsweg vergeet dan verkeer vanaf de Nobellaan voorrang te verlenen ondanks 

aanwezigheid van voldoende verkeersborden. 

Reactie gemeente: meer borden zijn niet wenselijk. Er wordt onderzocht of de kruising wat 

verbeterd kan worden en\of belijning de situatie kan verbeteren. De voorrangssituatie zal niet 

veranderd worden maar de bebording, belijning en staat van de weg wordt verbeterd. 

 

5. Verkeerssnelheid in Nobelhorst 

Toelichting: er wordt te hard gereden in Nobelhorst. Binnen de grenzen van de wijk mag 

maar 30km/u worden gereden. Uiteraard is dit een zaak voor inwoners en gemeente. 

Gemeente zou meer borden met ‘’30’’ moeten plaatsen en inwoners spreken elkaar aan op 

ongewenst rijgedrag.  

Reactie gemeente: er zijn drempels in het gebied, onlangs is een extra drempel geplaatst bij 

de infoschuur. De buurtwegen worden bij de terreinafwering ook zo uitgevoerd dat deze 

snelheidsremmend zijn. 

Reactie buurtschap: de gemeente heeft de Nobellaan en Marie Curielaan als 50 km/u wegen 

aangewezen, de overige wegen 30 km/u of 15 km/u (woonerf). Wij hebben voorgesteld om 

heel Nobelhorst als 30km zone aan te merken  (en de woonerven uiteraard 15km/u). Wat 

ons betreft mag er dan vanaf de “bekende” drempel en de Kievietsweg 60 km/u worden 

gereden totdat de nog te ontwikkelen velden ook bewoond zijn.  

Status: de gemeente gaat de haalbaarheid van dit voorstel onderzoeken. 
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6. Communicatie diverse werken 

Toelichting: er wordt niet of onduidelijk over diverse werken gecommuniceerd. Dit gaat over 

o.a. de afwerking definitieve bestrating, het groenonderhoud en de aanleg van de bruggen. 

Reactie gemeente: werken rond straten wordt vanuit de aannemer gedaan. Bij grotere 

werken zal de communicatie verbeteren. Onlangs is de Q en A lijst geactualiseerd. De 

Almere hout pagina wordt beter bijgewerkt. Bewoners worden ook gewezen op de 

beschikbare informatie op de websites: Almere.hout.nl, nobelhorst.nl en 

ikbouwmijnhuisinalmre.nl In de infoschuur is ook veel informatie te halen. 

Reactie buurtschap: we hebben aangegeven dat aannemer wel brieven verstuurd maar zich 

niet aan de afspraken houdt. Er zal vanuit de gemeente meer toezicht moeten komen. De 

buurtschappen hebben aangedrongen op de terugkeer van de functie van 

Veiligheidsmanager, zodat overtredingen, overlast en achterstallig onderhoud snel wordt 

geconstateerd en het aantal meldingen van bewoners zal afnemen. 

 

7. Opruimen materialen en afval van met name civiele aannemers 

Toelichting: her en der in de wijk liggen bouwmaterialen. 

Reactie gemeente: het betreft hier de opslag van een aannemer m.b.t. de terrein afwerking 

De aannemer moet wel een plek hebben bij zijn werk waar hij het af te voeren materiaal 

verzameld. Volgens de gemeente is het materiaal verwijderd 

Reactie buurtschap: het materiaal is helemaal niet verwijderd, maar er is inderdaad op een 

paar plekken afval verwijderd. Het is echter op veel plaatsen een zooitje. De civiele 

aannemer die een paar maanden geleden in buurtschap Midden de werkzaamheden heeft 

afgerond heeft nog steeds materiaal en afval op diverse plaatsen in buurtschap Zuid liggen. 

 

8. Zwerfafval op nieuwe velden 

Toelichting: In de wijk is er veel zwerfafval en ook is afval regelmatig het onderwerp van 

discussie tussen bewoners en gemeente. Nobelhorst is gezien de groei en de 

bouwwerkzaamheden niet geschikt voor pilots van Stadsreiniging. Zorg voor een duidelijk 

beleid en op de nieuwe velden voldoende grote containers waar nieuwe inwoners hun 

bouwafval gescheiden in kunnen gooien.   

Reactie gemeente: de afdeling reiniging past deze werkwijze niet mee toe. Bewoners kunnen 

hun afval brengen naar de scheidingsstations.  

Reactie buurtschap: de laatste tijd gaat het wat beter, maar doordat veel bewoners nog geen 

bakken hebben bestaat de kans de afval zich rond de restafvalcontainer verzameld. 

Natuurlijk hebben de bewoners ook de verantwoordelijkheid hun afval op de juiste wijze af te 

voeren. 
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9. Realisatie rioolgemaal Boswachterij 

Dit punt is opgenomen in de nieuwsbrief; de gemeente is onlangs gestart met het plaatsten 

van de definitieve pompputten. 

 

10. Bouwroutes en ontsluitingsroutes 

Toelichting: Op dit moment lopen de bouwroutes en ontsluitingsroutes van de wijk door 

elkaar. Deze dienen gescheiden te worden, om verkeershinder en onnodige vernieling aan 

reeds bestraatte wegen te voorkomen. 

Reactie gemeente: de bouwroutes worden zoveel mogelijk gescheiden van de 

ontsluitingsroutes. Helaas is dit niet in alle gevallen mogelijk. Er komt een update met kaartje 

van de bouwroutes. 

 

11. Bouwweg KO Sterrenrijk 

Toelichting: De toegangsweg naar het te bouwen kinderopvangcentrum Sterrenrijk ligt naast 

de ontsluitingsweg en dit zorgt voor rommel, chaos, vertraging en onveilige situaties. Hou de 

ontsluitingsroutes vrij, bij voorkeur twee stuks: één naar de A6 en één naar de A27. Dit is niet 

alleen belangrijk voor de ondernemers en bewoners, maar ook noodzakelijk voor de 

hulpdiensten. 

Reactie gemeente: De bouwkavel ligt helaas naast de hoofdroute, hier is niet veel aan te 

doen. De situatie is echter van korte duur, doordat er een snelle bouwwijze wordt 

gehanteerd. 

 

12. Centrale entree Nobelhorst verbeteren 

Toelichting: De centrale entree naar Nobelhorst, tegenover de Buurtschuur, is op dit moment 

niet bepaald een visitekaartje. Het is een wirwar van bouwhekken, een chemisch toilet, 

braakliggende stukken groen, zandheuvels en een slechte afwatering. 

Reactie gemeente: De bouwhekken/opstaplocatie bus is tijdelijk daar de tijdelijke school in 

aanbouw is. Door de  mogelijke komst van de wijk conciërge kan er meer algemene toezicht 

zijn. De komende jaren wordt er echter gebouwd langs de Nobellaan. Als gevolg van deze 

bouwactiviteiten zal de uitstraling van de entree niet representatief zijn. Dit is onvermijdelijk. 
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13. Groenbeheer Nobelhorst Midden 

Toelichting: Er is een duidelijke onevenwichtigheid in de het onderhoud van het groen in de 

wijk. Weinig tot geen structureel onderhoud van gras, bomen, riet, heggen, struiken etc. 

Charles Wilsonstraat, structureel onderhoud in verband met gras en riet bijhouden. Marie 

Curiestraat, bijwerken van het gras (teveel kuilen). Nobellaan, het veld naast de weg en 

haaks op de Marie Curiestraat is niet onderhouden en verergert steeds meer. Kortom, draag 

zorg voor een structureel onderhoud van het groen, zoals dat ook in andere wijken van 

Almere gebeurt. 

Reactie gemeente: Het aanwezige groen is nog in beheer van de aannemer. Komend jaar 

komt dit over naar de gemeente. Het riet wordt momenteel door de gemeente beheerd 

conform het rietbeheerplan. 

 

14. Afwerking openbaar gebied Nobelhorst Midden 

Toelichting: Op diverse locatie ontbreekt nog bestrating en zandstroken. Stelconplaten langs 

de Marie Curiestraat dienen nog plaatst te maken voor groen. Ontbreken van openbaar 

groen langs Nobelstraat heeft opwaaiend zand tot gevolg. Wilhelm Röntgenstraat, openbare 

stukken aanpakken, zand laten weghalen, rails (laag hekje dat auto’s het parkeren 

verhindert) aan de waterkant van de straat.  

Reactie gemeente: Zolang er bouwactiviteiten zijn, zijn er onafgewerkte stroken met zand en 

bouwmateriaal. De afwerking van een aantal velden vindt de komende maanden plaats. Het 

groen komt als laatste waarbij de plantperiode rond de winter is.  Er vinden er nog (groen) 

werkzaamheden plaats in de velden 1 en 3.  

Status: Er wordt op korte termijn opnieuw een schouw gelopen door de medewerkers van 

uitvoering van de gemeente samen met vertegenwoordiging van de drie buurtschappen. 

 

15. Toekomst De Brink 

Toelichting: Een belangrijk punt van breed gedeelde zorg is het grote open veld naast de 

Nobellaan, waarop ook de Huisartsenpraktijk en de tijdelijke informatieschuur van Nobelhorst 

staat. Een oud bestemmingsplan van 2013 geeft aan dat er gebouwd gaat worden. De Brink 

blijkt echter in de praktijk een cruciale dorpsfunctie te hebben, waar nu al evenementen en 

markten worden georganiseerd. De wijk Nobelhorst wordt aan (toekomstige) bewoners 

verkocht als “het dorp van Almere”. In deze filosofie is het logisch dat de Brink 

architectonisch een symboolfunctie moet hebben voor het dorpse karakter van Nobelhorst. 

Om participatie en zelforganisatie van bewoners en belanghebbende een goede kans van 

slagen te geven is een dorpsplein dan ook van cruciaal belang. De voorkeur gaat er dan ook 

naar uit dat hier geen appartementencomplex verrijst, maar een duurzaam ingericht plein om 

ontmoeting te blijven stimuleren.  
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Reactie gemeente: De Brink heeft een bouwbestemming. Hier zijn appartementen en een 

tijdelijke supermarkt geprogrammeerd, maar er wordt nu onderzocht of een 

gezondheidscentrum hier permanent kan vestigen. Vanuit Buurtschap Midden is een 

werkgroep betrokken bij de gesprekken over dit initiatief. 

 

16. Bestrating glasbak bij Buurtschuur 

Toelichting: Rondom de glasbak bij de Buurtschuur ontbreekt de bestrating.  

Reactie gemeente: Deze glasbak heeft een tijdelijk locatie en de kavel is van de buurtschap. 

 

17. Realisatie “Spelen op de Buurtkavel” Buurtschap Zuid  

Toelichting: de gemeente is nog altijd niet aangevangen met het plaatsen van de 

speeltoestellen op de buurtkavel. 

Reactie gemeente: Er vind overleg tussen buurtschap en gemeente plaats over de realisatie. 

Status: Dit punt is tevens opgenomen in de nieuwsbrief; de gemeente heeft toegezegd het 

gras op de buurtkavel in te zaaien zodra het seizoen daarvoor geschikt is en de toestellen te 

plaatsen zodra de grasmat voldoende sterk is. 

 

18. Bijdrage gemeente realisatie bebouwing buurtkavel 

Toelichting: Er is te weinig budget om een buurtschuur in elke buurtschap te realiseren. De 

bouwkosten zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Gemeente hoeft nu geen nieuwbouw te 

plegen en onderhoud uit te voeren, dus aanvulling van het bouwbudget door de gemeente 

ligt voor de hand. 

Reactie gemeente: Ymere stelt een budget beschikbaar. Het buurtschap gaat in overleg met 

Ymere om de invulling vorm te geven. De gemeente staat hier buiten. De buurtschuur is met 

extra investeringen vanuit Ymere gerealiseerd om Nobelhorst vanaf 2013 op de kaart te 

zetten. De buurtschappen kunnen met Ymere in overleg om invulling en mogelijkheden te 

bespreken. 

 

19. Onderwijsvoorzieningen 

Toelichting: Het aanbod van onderwijsvoorzieningen loopt erg achter op de vraag. Er is door 

de gemeente een verkeerde inschatting gemaakt van het aantal kinderen wat in Nobelhorst 

woont of op korte termijn gaat wonen. Nieuwe schoolgebouwen worden veel te laat 

opgeleverd. Kinderen moeten nu met bussen dagelijks naar Almere Stad worden vervoerd. 

Reactie gemeente: De onderwijsvoorzieningen worden conform planning en groeimodellen 

van de wijk gerealiseerd. Omdat er veel leerlingen van buiten Nobelhorst komen, is de 
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capaciteit niet toereikend. De ecologische School, de Verwondering gaat deze zomer in 

aanbouw, kinderdagverblijf (en 7 onderwijslokalen) zijn in aanbouw en worden deze zomer 

opgeleverd. Een tijdelijke school is in aanbouw. 

 

20. Participatie 

Toelichting: De participatie door bewoners is beperkt tot de keuze van de bomen, de plaats 

van een drempel en de keuze van de bestrating. Bewoners zouden meer invloed willen 

uitoefenen op keuze die gemaakt worden in openbare ruimte. Denk aan groenstroken, 

uitlaatstroken, sportvoorzieningen, invulling van de Brink.  

Reactie gemeente: Toekomstige bewoners willen graag weten in welke woonomgeving de 

huizen gezet worden. Ook toekomstig beheer vraag vastlegging van bepaalde zaken. Omdat 

zaken zoals woonstraten het aantal parkeerplaatsen, ruimte voor kabels en leidingen 

vastgelegd wordt, blijft er niet heel veer participatieruimte over in de woonbuurten. De 

participatiemogelijkheden worden uitgelegd in het traject, waarbij zones worden aangegeven 

met daarin de participatieruimte. Buurtkavel is bijvoorbeeld helemaal vrij. In woonstraten is 

participatieruimte beperkt. Participatie gaat veelal over de speelvoorzieningen en het groen. 

 

21. Meer kansen voor woonvormen 

Toelichting: Initiatieven als woonvormen voor mensen met een verstandelijk of lichamelijk 

beperking dienen meer kansen te krijgen. 

Reactie gemeente: Nobelhorst wordt ontwikkeld met Ymere, Dura Vermeer en gemeente 

(zelfbouw) De woontypologieën zijn gemengd. Oosterwold biedt het plaatvorm voor nieuwe 

woonvormen. Er zijn meerder gesprekken geweest met initiatieven voor nieuwe woonvormen 

in Nobelhorst. Deze zijn echter niet haalbaar gebleken. 

 

22. Geluidswal/Zonnepark 

Toelichting: Onderzoek de mogelijkheden voor een groene geluidswal langs de verbrede A6 

met de mogelijkheid om een zonnepark tegen de geluidswal aan te leggen. Of een 1 ha 

groot perceel - wat de komende 15 jaar niet uitgegeven zal worden – voor het realiseren van 

een zonnepark om Nobelhorst energieneutraal te maken. 

Reactie gemeente: Het bedrijventerrein Twentsekant vormt in de toekomst de geluidbuffer. 
Mogelijk wijzigen deze plannen de komende jaren.  Er zijn op dit moment geel concrete 

plannen, maar er wordt wel onderzoek gedaan naar mogelijkheden. 
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23. Sport- en recreatievoorzieningen 

Toelichting: Er zijn momenteel geen sport- en recreatiemogelijkheden in Nobelhorst 

(gepland). Hooguit wat speeltuintjes. Een plek voor een pannakooi, tennisveld of andere 

sportgelegenheden is in de plannen nog niet gereserveerd. Het grasveld aan de Brink zou 

geschikt gemaakt kunnen worden voor het buitensporten van de basisschoolleerlingen en de 

buitenschoolse opvang. 

Reactie gemeente: Dit zijn bovenwijkse voorzieningen, en er komen nog voorzieningen, 

zoals de dorpsroute, sportzalen (bij scholen) een playground (toekomstige fase) en mogelijk 

nog ondersteunende voorzieningen. In Almere Buiten zijn voorzieningen aanwezig. 

Voorzieningen komen ook voort uit een vraag van inwoners. 

 

24. Zwemplas of buitenzwembad 

Toelichting: Nobelhorst / Oosterwold zou een prima locatie kunnen zijn voor een zwemplas of 

buitenzwembad 

Reactie gemeente: Dit zijn bovenwijkse voorzieningen. Zwemplassen kent Almere reeds. De 

gemeenteraad  laat een onderzoek starten naar de mogelijkheden voor een buitenbad. 

 

25. Supermarkt 

Toelichting: Is er al meer bekend inzake een supermarkt? Voor de boodschappen zijn de 

bewoners momenteel aangewezen op de supermarkten in Tussen de Vaarten en Almere 

Buiten. 

Reactie gemeente: Gezien de groei van Nobelhorst en Oosterwold is het gewenst dat de 

plannen voor een supermarkt verder ontwikkeld worden. zodat er over 1 a 2 jaar een 

supermarkt is en voorkomen wordt dat er veel onnodig autoverkeer richting de andere 

supermarkten is. In het voorzieningenprogramma voor Nobelhorst is een wijk- 

winkelvoorziening geprogrammeerd (in de volgende fasen). De plannen worden in 2019 

verder uitgewerkt, maar zijn mede afhankelijk van ontwikkelingen in Oosterwold. 

 

26. Honden losloop plaats 

Toelichting: Zijn er nog voorzieningen te verwachten voor het los laten lopen van honden? 

Reactie gemeente: De omgeving van Nobelhorst biedt voldoende mogelijkheden tot 

loslopende honden. De gemeente past het huidige beleid niet aan. 

 

  


