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Ledenraadpleging burgerinitiatief behoud groene veld in Nobelhorst 

Op 23 november jl. is per email een ledenraadpleging gehouden, gericht aan de leden van 

onze vereniging. Doel was het inventariseren van de mening van de leden over de 

voorgenomen ontwikkelingen op het groene veld en op welke wijze de leden vinden dat het 

bestuur hen het beste vertegenwoordigd in deze kwestie. Op de ledenraadpleging hebben 83 

leden (31%) gereageerd. Hartelijk dank voor het geven van jouw mening, welke vaak met een 

toelichting kracht werd bijgegeven. 

Zoals ook binnen het bestuur al merkbaar is er geen eenduidige mening.  

De overgrote meerderheid zou graag 

een groen gras veld willen behouden 

in onze wijk, maar niet als dit (volledig) 

ten kosten zou gaan van openbare en 

zeer belangrijke faciliteiten zoals een 

gezondheidscentrum. Kijken we puur 

naar de keuzes die opgegeven zijn 

binnen de ledenraadpleging, dan 

kunnen we concluderen dat de 

voorkeur voor behouden van het 

groene veld in de huidige vorm, dan 

wel de voorkeur om een bebouwing te 

laten realiseren, ongeveer gelijk is. Zie 

rechts het staafdiagram. 

 

Op de vraag hoe het bestuur de 

vereniging het beste kan 

vertegenwoordigen, (in samenspraak 

met de andere buurtschappen), dan 

concluderen we dat de leden een grote 

voorkeur hebben dat ook ons 

buurtschap zich inspant in deze 

kwestie. 0 20 40 60 80
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geen zaak bestuur

wel of niet inspannen door het 
bestuur
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In de gegeven toelichtingen, worden de keuzes door de leden genuanceerd. Twaalf leden die 
kiezen voor optie 1 (behoud groene veld) kiezen, geven expliciet aan dat als dit NIET lukt/kan, 
ze dan de voorkeur hebben voor een kleinschalige bebouwing. Daarnaast geven ook bijna alle 
leden die op optie 1 of 2 hebben gekozen, de voorkeur aan dat ze er wel van uitgaan dat de 
huidige plannen of kleinschaligere bouw van een gezondheidscentrum, dan wel moet worden 
gerealiseerd op een andere locatie binnen Nobelhorst.  

Ook is vaak opgemerkt dat men 
graag zou zien dat zowel een groen 
veld binnen Nobelhorst behouden 
blijft, maar dat ook de faciliteiten 
als een gezondheidscentrum 
gerealiseerd zouden moeten 
worden binnen de wijk. 

Naast al de inhoudelijke reacties over de keuze het groene veld al dan niet te willen laten 

bebouwen, is de-escaleren iets dat veel wordt genoemd: “Zoek de nuance, samenwerking met 

alle stakeholders en zorg dat er eenduidig en transparant wordt gecommuniceerd”. 

De conclusie die wij hier als bestuur uit halen is dat veel leden het groene veld zouden willen 

behouden maar dat ze de faciliteiten van een gezondheidscentrum ook gerealiseerd willen 

zien in onze wijk en dit belangrijk vinden. 

Het laten realiseren van een gezondheidscentrum staat dus centraal waarbij gekeken moet 

worden naar een kleinschalige opzet en bij voorkeur op een andere locatie dan het huidige 

groene veld. 

 


