BESPROKEN IN DE RAAD
Raadsbijeenkomst in de
Regenboogbuurt

Aan het eind van de vergadering gaf de wethouder desgevraagd een eerste reactie, die inhield
dat ze voornemens is de bouw gewoon te laten
doorgaan. Dat mag ze natuurlijk vinden, maar
de raad is feitelijk helemaal nog niet aan het
woord geweest. Dat gebeurt op 6 februari.

komt op 13 februari opnieuw in de carrousel.
Tien raadsleden doen in het filmpje alvast een
voorschot op hun denkrichting.
Kijk rechts op de voorpagina van raadvanalmere.nl.

Kleurbehoud Regenboogbuurt

Zonneveld

In een Woonvisie maakt de gemeente duidelijk
hoe ze in de komende jaren aan de woningbehoefte wil voldoen. Een Woonvisie biedt een
(totaal) inzicht over wat verwacht kan worden.
Maar de raad wacht er inmiddels al een paar
jaar op. Een van de fracties is het wachten beu
en roept de wethouder ter verantwoording.
Prompt mengen zich tien andere raadsleden
in het debat. Hoe kan het dat dit belangrijke
beleidsstuk er bij de hoge woningnood nog
steeds niet is? De portefeuillehouder legt uit
dat het document nog niet af is onder meer
vanwege de besprekingen voor een nieuwe coalitie. Zijn die afgerond, dan komt die Woonvisie
er heel snel. Een aantal fracties wil daar niet
op wachten en dient meteen een motie in om
inzicht te krijgen in wat er nu al ligt. Maar die
motie haalde geen meerderheid dus het blijft
nog even afwachten.

In de Regenboogbuurt speelt de vraag:
mogen de huizen een andere kleur krijgen
dan oorspronkelijk toegewezen? Vanaf 19:00
in basisschool het Spectrum vergadert de
raad mét bewoners óver de Regenboogbuurt,
ín de Regenboogbuurt. Bewoners kunnen

Ruimte voor bezoekers
Met enige regelmaat komen er meer bezoekers
naar de Politieke Markt dan we in de vergaderzalen kwijt kunnen. Voorheen schakelden we
de live uitzending van die vergadering dan door
naar de raadzaal. Maar dat is best ver weg van
de vergaderzalen. Daarom plaatsen we nu een
grote monitor met luidspreker in de centrale
ontmoetingsruimte. Extra stoelen zorgen ervoor
dat iedereen kan zitten. Deze plek is veel beter,
want heel dichtbij de vergaderzalen (waar de
andere bezoekers zitten) zodat na afloop meteen
weer ontmoetingen mogelijk zijn. Een van de
bezoekers zei: “Je zit hier eigenlijk beter dan
in de vergaderzaal, want je kunt even wat tegen
elkaar zeggen en er is koffie en thee onder
handbereik.”

inspreken en met de raad van gedachten
wisselen. Tijdig aanmelden is nodig. Kijk op:
gemeenteraad.almere.nl/vergaderingen/
regenboogbuurt
De andere carrouselvergaderingen van de
Politieke Markt zijn gewoon op het stadhuis.

voor de bouw van een flat in de Schelvisstraat
was een flinke groep buurtbewoners aanwezig.
Eigenlijk was de vergadering gepland om het
te hebben over de vraag of de omwonenden
voldoende betrokken zijn in de planontwikkeling, maar onvermijdelijk denkt iedereen óók
meteen aan de mogelijke bouw van de flat zelf.
Dat zet de boel begrijpelijkerwijs op scherp.
Deze bijeenkomt was er vooral om te luisteren en praten met bewoners en betrokkenen.
Wat hen vooral steekt is dat kort geleden een
bestemmingsplan is vastgesteld, waarin deze
bebouwing niet is toegestaan. Maar de gemeente
wist toen al dat ze op deze plek iets anders
wilden bouwen. En nu vragen ze een uitzondering op het bestemmingsplan toe te staan. Dat
voelt onbehoorlijk. Een tweede pijnpunt is de
hoogte van de flat. De omwonenden wisten dat
er wat ging komen, maar zó hoog! Ze hebben
zelf niet het gevoel dat ze er voldoende over
konden meepraten.

Komt er nou een zonneveld langs de A6 of niet?
De raadsleden moeten de voorgestelde opties
voor het zonneveld bespreken, maar in de vergadering kwamen eerst omwonenden aan het
woord. Vooral duidelijk werd dat het aan draagvlak in de directe omgeving ontbreekt. Maar
ook over de te verwachten stroomopbrengst of
de te verwachten financiële voordelen voor de
stad werd twijfel uitgesproken. En over de vraag
of we landbouw- of natuurgebied wel willen
verruilen voor velden vol zonnepanelen. Het
klinkt gemakkelijk, maar het is voor de raad een
lastige afweging. Hij moet een keuze maken, dat
hoort tot de taken van de raad, maar geeft hij
dan voorrang aan de klimaatdoelstellingen van
de hele stad of aan de belangen van de mensen
die in dit gebied wonen. De raad wil hier nog
dieper met de wethouder en elkaar over praten
alvorens een besluit te nemen. Het onderwerp

Debat Woonvisie

Schelvisstraat
Best een tumultueuze bijeenkomst op de
Politieke Markt. Voor de bespreking van het plan

DE AGENDA VAN DE RAAD
Doorontwikkeling wijkteams
In januari werd dit onderwerp al drie keer
inhoudelijk besproken in de carrousel van de
Politieke Markt. De raad vindt het een belangrijk
onderwerp, want het gaat erom hoe inwoners
van onze stad kunnen worden ondersteund
vanuit de wijkteams als ze hulp nodig hebben.
Het college stelt vier ontwikkelingen voor.
Samengevat:
• Minder wijkteams, waardoor meer specialismen per wijkteam beschikbaar zijn,
• In twee teams experimenteren met een andere
werkwijze voor WMO-aanvragen,
• De organisatie van de wijkteams meer als
samenwerking organiseren (in een consortium),
• De telefonische bereikbaarheid bevorderen.
Voor de komende vergadering staan er nu tien
moties en amendementen op de agenda om
te bespreken. Dat zijn nóg meer ideeën om
het werk van wijkteams te verbeteren. Voor de
bijeenkomst is twee uur uitgetrokken.
Zaal Buiten, 19:00

raad instemmen. Op deze vergadering zijn er
nu 3 amendementen en 1 motie te bespreken,
waarmee de raad het beleid iets wil bijsturen.
Zaal Haven, 19:00

Plenair
Voortgang coalitiebesprekingen
Woningsplitsing
De woningnood brengt soms onvoorziene
effecten met zich mee. Woonhuizen worden in
gedeelten verhuurd. Dat is financieel aantrekkelijk voor (vooral) woningverhuurders, die
dan kamerverhuurders zijn geworden. Maar
het effect is dat er dan ineens niet een gezinnetje, maar een groep van vijf studenten naast
je woont. Voor die woningzoekenden is het
fijn, maar veel inwoners zitten niet op zulke
verrassingen te wachten. Dus wil de gemeente
dat beter kunnen reguleren en dat betekent: in
sommige gevallen onmogelijk maken en daarop
kunnen handhaven. Met dat beleid moet de

Enige tijd geleden viel de PvdA uit de coalitie
weg. Nu is er geen (coalitie)meerderheid meer
in de raad. Dat maakt het besturen van een stad
niet onmogelijk, maar wel lastiger. Daarom
zoeken de overgebleven coalitieleden (VVD,
D66, GroenLinks en ChristenUnie) naar een
nieuwe meerderheid. Na een eerdere rondgang
met diverse partijen, zitten ze nu aan tafel met
tegelijk het CDA en Leefbaar Almere. Aangezien
de grootste partij in de raad (doorgaans) de
formatie van de coalitie op zich neemt, zal de
voorzitter van de VVD-fractie aan het begin van
de plenaire vergadering laten weten wat de stand
van zaken is. Iedereen hoopt dat hij vertelt dat
er een nieuw coalitie-akkoord is.
Raadzaal, 21:30
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