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Samenvatting Enquête Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid 

Enquête periode:   7 maart 2020  tot en met  31 maart 2020  

Totaal aantal keer ingevuld:  132 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Heb je de vragenlijst van september/oktober 2018 ingevuld? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In welk veld binnen Buurtschap Zuid woon je of zal je in de toekomst komen te wonen? 

 

Ja
52

Nee
39

Weet ik niet 
meer

41

Het Eiland
37

De Houtzagerij
24Het Landgoed

41

De 
Boswachterij

30
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Wat is je woonsituatie? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naar aanleiding van het vorige onderzoek worden er gemiddeld zo’n 2 grote activiteiten en 3 wat 

kleinere activiteiten per jaar georganiseerd. Wat vind jij van deze hoeveelheid activiteiten? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Alleenstaand
6

Twee persoonshuis-
houden

36

1 of 2 personen 
met 1 of meer 

kinderen
90

5 activiteiten per jaar 
is goed

100

Te weinig, 
liever tussen 6-
8 activiteiten 

per jaar
6

Te veel, max. 3-
4 activiteiten 

per jaar
18

Helemaal geen activiteiten
8
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Kun je aangeven welke activiteiten die vorig jaar georganiseerd zijn in de programmering zouden 

moeten blijven (meerdere keuzes mogelijk)? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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In de vorige enquête is er veelal aangegeven dat er behoefte is aan activiteiten die zorgen voor een 

gezellig samenkomen, om elkaar te leren kennen, activiteiten rond de feestdagen en een buurt 

BBQ. Door de werkgroep is dit zo goed als mogelijk opgepakt. Voldoet de invulling van de 

activiteiten aan jouw wensen? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aan welke andere of aanvullende activiteiten heb je behoefte om binnen de buurtschap 

georganiseerd te krijgen? 

Suggesties: 6-kamp op het veld, proeverijen (wijn, bier etc.), kookclubje, kaartclubje, Yoga, bingo, 

dorpsfeest, jeu de boules, met oud & nieuw gezamenlijk ‘’vuren’’ maken, spelletjesmiddag in de 

zomer, springkussen voor de kinderen, speurtocht, samen sport kijken in gebouwtje, workshops in de 

bebouwing, feest met optredens van inwoners Nobelhorst, zomerfeest heel Nobelhorst.  

Algemene opmerkingen: het wordt makkelijker om spontane activiteiten te organiseren als de 

bebouwing er straks is. Ook meer activiteiten voor jongvolwassenen/middelbare scholieren en 

ouderen. De verbintenis met het hele dorp versterken door meer buur overstijgende activiteiten te 

organiseren. Daarnaast is er juist ook de wens om per veld losse activiteiten te organiseren. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Ja
79

Deels
12

Nee
3

Geen mening/n.v.t.
38
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De georganiseerde activiteiten worden deels uit de contributiegelden gefinancierd en deels met 

een (kleine) bijdrage van de leden. Dit naar aanleiding van het vorige onderzoek. Wat vind je hier 

van? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De verdeling 
nu is prima

112

Alle activiteiten uit 
contributiegelden

11

Geen activiteiten uit contributiegelden
9
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Van de contributiegelden worden niet alleen voor een deel buurtactiviteiten gefinancierd, maar 

worden ook buurtinitiatieven bekostigd (denk aan Nobelrun, Hanging Baskets e.d.) en eventuele 

aanschaf-, exploitatie- en/of onderhoudskosten voor de buurtkavel en bebouwing gedekt. 

Momenteel bedraagt de contributie op basis van een sluitende begroting €5.50 per maand. Wat 

vind je van de hoogte van de contributie? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Om de activiteiten mogelijk te maken is de inzet van vrijwilligers van belang. Ben je bereid om mee 

te helpen met het voorbereiden en de uitvoer van de activiteiten? 

 

De contributie omhoog 
en activiteiten/ 

buurtinitiatieven 
volledig uit de 

contributie betalen
20

De hoogte v/d 
contributie is prima

100

De contributie omlaag en 
activiteiten/buurtinitiatieven niet uit de 

contributie betalen
12

Ja, dat doe ik reeds
24

Ja, ik wil graag 
meehelpen in een 

werkgroep
2

Ja, ik wil incidenteel 
graag helpen

63

Nee
43
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Op Het Eiland bevindt zich de buurtkavel van Buurtschap Zuid. Inmiddels is er een speeltuin en een 

Tiny Forest gerealiseerd. Wat vind je van deze invulling? Rondom de bebouwing is ook een stuk 

buurtkavel. Heb je ideeën om deze buurtkavel nog verder vorm te geven? 

Suggesties: buurtveld voor de activiteiten, kleine kinderboerderij, moestuinen, toestellen voor wat 

oudere kinderen, Tiny Forest wel meer gaan beheren. 

Algemene opmerkingen: invullingen die er zijn, zijn al enorm leuk en voldoen aan de behoeften. 

Speeltuin wordt gebruik van gemaakt, maar wel als kanttekening dat kinderen niet zo voorzichtig zijn 

en ouders hun kinderen daar misschien op kunnen/moeten aanspreken. Iets voor tieners/oudere 

kinderen. Veel groen/bomen/planten/bloemen. Een klein aantal bewoners vindt de buurtkavel 

onnodig; niet iedereen heeft er baat bij. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Om de buurtkavel netjes te houden is onderhoud nodig*. Denk aan bomen snoeien, gras maaien, 

onkruid verwijderen, etc. Hoe kan dit onderhoud volgens jou het beste uitgevoerd worden? 

(* de kinderen van de 2 basisscholen en de kinderopvang in Nobelhorst onderhouden het Tiny Forest, 

de speeltuin wordt door de gemeente onderhouden) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Klein onderhoud door 
leden, groot onderhoud 

uitbesteden
72

Al het onderhoud 
uitbesteden

46

Al het onderhoud door de leden
14
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Ben je zelf bereid om een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de buurtkavel? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In de ALV van 5-11-2019 is er met een ruime meerderheid gestemd voor de bebouwing op de 

buurtkavel. Welke mogelijkheden biedt de bebouwing volgens jou en zijn er specifieke 

aandachtspunten voor de invulling van de bebouwing? 

Suggesties: workshops, startpunt van (kinder)activiteiten zoals Sint Maarten, plek om te chillen als 

kinderen spelen, met kleine groepjes activiteiten ontplooien, spontaan samenkomen (Formule 1 

kijken bijv.), vrijdagmiddag borrel, spelletjesavond. Een plek waar tuingereedschap opgeslagen 

wordt. Een plek voor vergaderen, bijles, lezingen en thuiswerken. Plaats bijv. een dartbord, 

tafeltennistafel of biljarttafel.  

Aandachtspunten: rekening houden met directe omgeving is van groot belang; omwonenden mogen 

geen overlast ervaren. Voorkomen dat het een hangplek wordt, zorgen voor voldoende/goede 

verlichting, geen vuurkorven. Goed letten op positionering en de kleur, zodat het goed in de 

omgeving past. Letten op geluids- en parkeeroverlast. Duidelijke hygiëne- en sleutelafspraken 

maken.  

Algemene opmerkingen: een rol als ‘’buurthuis’’ en het moet multifunctioneel inzetbaar zijn. Er is een 

sterke voorkeur om geen privé zaken te organiseren (zoals eigen feestjes). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Ja, ik wil incidenteel een 
bijdrage leveren

61

Ja, ik sluit me aan bij de werkgroep
4

Nee
67
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Draagt ons buurtschap bij aan een prettige leefomgeving? En zo ja, wat maakt voor jou ons 

buurtschap bijzonder? 

Veel bewoners noemen meer saamhorigheid en betrokkenheid met je medebewoners en directe 

leefomgeving als belangrijkste bijdrage aan een fijne omgeving. Leden zijn blij met de extra 

mogelijkheden om contact te hebben met andere bewoners in de wijk en het draagt bij om elkaar 

beter te leren kennen en versterkt het dorpse gevoel. 

Ook de betrokkenheid rondom de invulling van de wijkjes wordt gewaardeerd. Uitgangspunt is groen 

in de wijk en de invloed die daarop wordt uitgeoefend via ons buurtschap is belangrijk.  

De inzet van vrijwilligers is bijzonder en er wordt hard gewerkt. Het zou prettig zijn als er meer leden 

zich inzetten.  Door de buurtschap zijn er kortere lijntjes met de gemeente.  

Ook zijn er een aantal leden die aangeven weinig connectie te voelen met de buurtschap. Goed 

contact met de buren zelf is belangrijker.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoe kunnen wij de betrokkenheid van bewoners en/of ondernemers in Buurtschap Zuid 

vergroten? 

Suggesties: als de bebouwing er staat verwachten leden dat de betrokkenheid van anderen 

toeneemt en mogelijk ook de wil om zich in te zetten wordt vergroot doordat er meer (kleine) 

initiatieven worden genomen. Leden deel laten nemen in een commissie die ze leuk vinden (tuin, 

bebouwing, activiteiten voor kinderen etc.) Tijdens activiteiten de mensen die er ‘’verloren’’ bij staan 

en nog weinig connecties hebben juist betrekken, zij zullen het als positief ervaren en daardoor meer 

betrokken zijn. 50+ groep meer betrekken door passende activiteiten aan te bieden, dan krijg je daar 

betrokkenheid voor terug. Een formulier maken waar leden kunnen aangeven bij welk soort 

werkzaamheden hij/zij wilt helpen, incl. mailadres + mobiel nummer. Zo kunnen er eenvoudig en 

laagdrempelig oproepen gedaan worden voor incidentele werkzaamheden. Leden bewust maken dat 

bij uitblijven van voldoende vrijwilligers activiteiten niet door kunnen gaan of werkzaamheden 

uitbesteed gaan worden (en kosten oplopen). 

Aandachtspunten: het is lastig om mensen echt te stimuleren om een bijdrage te leveren. Je kunt 

leden niet verplichten en degenen die wel willen doen vaak al mee. En daarnaast moet ook 

voorkomen worden dat het voelt als een verplichting.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Heb je nog aanvullingen, tips of opmerkingen over de invulling van de buurtschap en/of de huidige 

gang van zaken? 

Veel complimenten aan de actieve leden die zich inzetten. De vrijwillige inzet wordt gewaardeerd. 

Suggesties: nog meer communiceren om iedereen op de hoogte te houden. De nieuwsbrief en 

Facebook zijn goed. Sneller nieuwe informatie delen via de nieuwsbrief; de Facebook updates zijn 

frequenter maar niet iedereen heeft Facebook. Updates van de gemeente verwerken in de 

nieuwsbrief van ons buurtschap. ‘’Wist je dat’’ toevoegen aan de communicatie waar diverse 

bewoners wat in kwijt zouden kunnen.  

Goed om te realiseren: diverse leden benoemen dat er meer aandacht moet zijn vanuit de 

buurtschappen voor de problematiek en uitdagingen rondom zwerfvuil, het afvalbeleid van de 

gemeente Almere, parkeer issues en de veiligheid van verkeer in de wijk. Dit zijn zaken die in het 

overleg tussen de drie buurtschappen en de gemeente Almere herhaaldelijk worden besproken, 

echter blijft de invloed van de buurtschappen op deze punten zeer minimaal (het is het beleid van de 

gemeente). De buurtschappen kunnen niets meer doen dan deze punten onder de aandacht blijven 

brengen en duidelijk maken dat het belang van verandering/verbetering groot is.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


