De raad in de stad

Kleuren in de Regenboogbuurt

Op 6 februari vergadert de Raad
van Almere in basisschool Het
Spectrum in de Regenboogbuurt
in Almere Buiten. Van 19:00 tot
21:00 gaan raadsleden in gesprek
met buurtbewoners over de kleuren van de wijk. Dat is nodig voor
het vaststellen van de welstandsnota. Ook dat is een van de taken
van de gemeenteraad.
In de welstandsnota legt de gemeente vast
wat de criteria zijn voor de architectonische
kwaliteit van een gebied. Als gekozen vertegenwoordiger van de héle stad (dus niet alleen
een buurt) is het aan de raad om er een besluit
over te nemen. In de Regenboogbuurt gaat
het vooral over de kleuren van de woningen.
Hele straten hebben dezelfde kleur gevel of
kozijnen. Zo is de wijk ontworpen. Maar na
ruim twintig jaar zijn er bewoners die hun

huis wel eens een ander kleurtje willen geven.
Sommige inwoners vinden dat de oorspronkelijke kleuren moeten blijven, anderen willen
zelf kunnen bepalen welke kleur hun huis
heeft. Dat levert verdeeldheid in de buurt op.
Al sinds 2016 wordt er over gesproken, maar
een uitkomst is er nog niet.
De raad wil van de bewoners zelf horen hoe
ze erover denken en gaat er daarom naar toe.
Ze kunnen zich dan uit eerste hand laten
informeren en dat helpt bij hun meningsvorming. In latere vergaderingen praten ze er
met elkaar over, dan weer in het stadhuis, en
nog wat later wordt er een besluit genomen.
U begrijpt, zo’n voor inwoners ingrijpend
besluit vereist zorgvuldigheid en dat kost tijd.
Voor nu bent u, als bewoner van de buurt,
zeer welkom om de vergadering bij te wonen.
Volgende week leest u in de krant meer informatie hierover.

Studenten bestuderen raad
50 Studenten bestuurskunde van Hogeschool

Windesheim bezochten de Politieke Markt.
Ze bekeken hoe het systeem van de Politieke
Markt werkt, hoe de onderwerpen op de agenda
komen en welk gedrag de politici vertonen.
Het helpt ze om een beeld te vormen hoe het
lokale bestuur functioneert. ’s Middags deden
ze een oefendebat met ondersteuning van zes
raadsleden. Des te mooier dat ze ’s avonds
getuige waren van een debat in de raad over
de Floriade.

eerste groep van vier studenten presenteerde
hun plannen in een bomvolle raadzaal. Best
even pittig, er waren immers ook 50 andere
studenten aanwezig.
De ideeën omvatten een glow-in-the-dark
beschildering van het stadhuis (aan de buitenkant) en een hologram in de centrale hal. De
raad vond het mooie ideeën, maar ze blijven
nog even geparkeerd. De andere studiegroep
moet ook nog met plannen komen.

Grondwet artikel 1
De raad heeft eind 2018 de wens uitgesproken
om artikel 1 van de Grondwet ergens op of in
het stadhuis van Almere zichtbaar te maken.
Ongeveer een half jaar geleden gingen studenten van Windesheim in twee groepen aan de
slag om hier ideeën voor aan te dragen. De
studenten vroegen zich af: wat is een gepaste
manier om te laten zien dat iedereen gelijk is
en dat discriminatie niet is toegestaan? En: is
er een mogelijkheid om het eigen Almeerse
karakter in zo’n uiting zichtbaar te maken? De

BESPROKEN IN DE RAAD
Sociale veiligheid Keolis
Iedereen was eigenlijk wel te spreken over het
actieplan van busvervoerder Keolis. Blij met de
stappen die al zijn gezet, want mensen voelen
zich kennelijk veiliger in de bus. Uit het actieplan blijkt ook dat de pilot van ‘boetepakket’
zijn vruchten heeft afgeworpen. In plaats van
een boete krijgen zwartrijders dit pakket aangeboden als ze betrapt worden. Uit de pilot blijkt
dat er 94% van de boetepakket-chipkaarten ook
naderhand nog is gebruikt en er zelfs nieuwe
producten op worden geladen. Die zwartrijders
zijn dus betalende reizigers geworden.
Het actieplan van 2020 werd pas ín 2020

gedeeld met de raad, dat is dus te laat. Daarom
is door de portefeuillehouder nu beloofd dat
de volgende actieplan wel vóór de volgende
jaarwisseling bij de raad komt.

Bevindingen van Leger des Heils.
Dit was voor de raad een andere bijeenkomst
dan de gewoonlijke vergadering. Er hoefde
namelijk niet meteen een mening gevormd
te worden, een discussie gevoerd te worden
of een oordeel geveld. Het was gezamenlijk
kennis vergaderen. Uit Utrecht waren twee
ambtenaren en een medewerker van het
Leger des Heil te gast. Ze waren uitgenodigd

door twee van onze raadsleden die eerder in
Utrecht op bezoek waren geweest en nu hun

ervaringen ook met de hele raad wilden delen.
Het ging vooral over de opvang van daklozen
en hoe verschillende partijen samenwerken in
de hulpverlening daarbij.
De gasten benadrukten hoe essentieel de samenwerking tussen de verschillende partijen was
en wat de rol van de gemeente in dit project
was. Het politieke deel, een discussie over hoe
de raad dak- en thuisloosheid in Almere wil
aanpakken, krijgt nog een plek in de Politieke
Markt in de komende weken. Dus dit wordt
nog vervolgd.
Enkele raadsleden delen in een filmpje hun
mening (raadvanalmere.nl).

DE AGENDA VAN DE RAAD
Nieuwbouw Schelvisstraat
In de Waterwijk is een nieuwbouwproject met
35 seniorenwoning bedacht. Dat past niet binnen het geldende bestemmingsplan. De raad
kan besluiten het toch toe te staan. Het is een
afweging van belangen. Er is behoefte aan
seniorenwoningen in die wijk, maar er zijn
bewoners die hier liever geen nieuwbouw zien.
De gemeente heeft de buurt betrokken bij de
plannen, maar de raad ontving een brief met

120 handtekeningen waarin die buurt haar
teleurstelling uitspreekt over het ontbreken
van participatie.
Reden voor één van de fracties eerst met de raad
en het college te spreken over de participatie,
voordat de raad er een besluit over gaat nemen.
Zaal Hout, 20:00

Woonvisie
U las er al een paar keer over op onze raadspa-

gina. De raad wacht met smart op een woonvisie. Die werd beloofd vóór de zomer van 2019,
maar is er nog niet. Telkens als in de raad over
woningbouw wordt gesproken, missen de raadsleden het totaaloverzicht omdat je dat juist uit
een integrale woonvisie haalt. Reden voor een
van de fracties om de portefeuillehouder uit te
nodigen voor een debat. Doel is om duidelijkheid
te krijgen over de handelswijze van het college.
Raadzaal, 21:30

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar
er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl
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