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BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

Buitenmarkt: Regenboogbuurt
De raad was in de stad. In Almere Buiten om 
precies te zijn. Daar spraken de raadsleden met 
35 bewoners van de Regenboogbuurt over het 
al dan niet behouden van de oorspronkelijke 
kleuren in de wijk. De meningen van buurt-
bewoners zijn verdeeld hierover.
In de Regenboogbuurt zijn de huizen en flatge-
bouwen in eigen kleuren uitgevoerd. Die kleuren 
zijn bij het ontwerp van de wijk vastgesteld. Het 
is de unieke eigenschap van deze wijk die juist 
daarom Regenboogbuurt is genoemd.
Nu zijn er bewoners die zelf een kleur willen 
kunnen kiezen voor hun gevel, kozijnen of 
deur. Maar andere buurtbewoners vinden dat 
daarmee het karakter van de wijk verloren gaat. 
Zij willen dat dus niet. 
De gemeente is een tijd met de bewoners in 
gesprek geweest en heeft nu een raadsvoorstel 
ingediend om de oorspronkelijke kleurstelling 
te behouden.
Maar de raad moet hier uiteindelijk de knoop 
doorhakken en ging daarom zélf met de buurt-
bewoners in gesprek. Er was eerst veel tijd om 
te luisteren naar hun verhalen. Daarna vertelden 
de raadsleden zelf hoe ze op dit moment over 
het vraagstuk denken en ook de wethouder was 
aanwezig om vragen te beantwoorden. 
De conclusie van de raadsleden was dat het 
belangrijk is dat nu snel een besluit wordt 
genomen, zodat er voor de bewoners duidelijk-
heid komt. Er komt nog één vervolgbespreking 

en daarna komt dat besluit. In elk geval was 
er nu al een goede uitwisseling van kennis en 
meningen: een goed gesprek. 

Asbestdaken
Eerder had de raad een rondetafelgesprek over 
dit onderwerp. Nu dienen vijf fracties een motie 
in, die inhoud dat de gemeente zich moet aan-
sluiten bij een landelijke samenwerking om de 
sanering van asbestdaken te versnellen. Dat kan 
als de gemeente op 2 maart een samenwerkings-
verklaring ondertekent. Daardoor komt Almere 
in een netwerk van ministerie, gemeenten, 
provincies en maatschappelijke organisaties, 
waardoor kennis wordt gedeeld. Verder zijn 
er geen verplichtingen aan verbonden. Maar 
de portefeuillehouder zit op een heel andere 
koers dan de raad en wil niet ondertekenen, 
maar wachten tot het Rijk met voorstellen komt. 
Hij stond daarin alleen. Later op de avond werd 
de motie met algemene stemmen aangenomen: 
Almere sluit zich dus op 2 maart aan bij de 
samenwerking.

Schelvisstraat
De gemeente heeft het plan opgevat om aan 
de Schelvisstraat de bouw van een flat met 5 
bouwlagen mogelijk te maken. Zo ontstaat 
ruimte voor dringend gewenste seniorenwonin-
gen. Het leek er echter op dat de omwonenden 
weinig bij de planontwikkeling zijn betrokken. 
Daarom wilde een fractie met de raad en de 
portefeuillehouder bespreken of dit plan wel 
voldoende besproken is met de buurt. In de 
vorige vergadering was er een grote opkomst bij 

de eerste bespreking en ook deze bijeenkomst 
werd goed bezocht.
De kern van het vraagstuk is duidelijk: er moet 
in Almere flink gebouwd worden, de vraag is 
alleen wáár en ook: hoe hoog? In de bespreking 
werd wel duidelijk dat de participatie onder 
maat is geweest: het was té lang geleden en 
ging toen over onvoldoende concrete plannen. 
Daarna werd duidelijk dat de portefeuillehouder 
wel over het uiterlijk, de (groene) buitenruimte 
en de parkeervoorzieningen wilde praten, maar 
niet over de bouwhoogte. Want het college 
vind dat nodig: het is óf in het groen bouwen, 
óf in de hoogte. En passant liet de wethouder 
weten dat ze verwacht dat deze afweging in de 
komende jaren nog geregeld zal terugkomen, 
Almere moet woonruimte scheppen en dat kan 
niet alleen in nieuwe gebieden.
Toch doet de portefeuillehouder met dit voor-
stel nu eerst een stap terug. De gemeente gaat 
de buurt dus alsnog intensiever betrekken. 
Volgende week weer in de carrousel.

Raadspreekuur
In het onlangs ingevoerde raadspreekuur kun-
nen inwoners een persoonlijk gesprek met een 
aantal raadsleden hebben. Die raadsleden zitten 
er dan niet met een politieke agenda, maar 
als vertegenwoordigers van de hele raad. Dit 
informele contact blijkt een goede bundeling 
van krachten te zijn tussen stad en politiek. 
Zo kwam er op 6 februari een inwoner met 
het onderwerp: oplaadpunten voor elektrische 
auto’s. 
We willen als stad verduurzamen en het rijden 
van elektrische auto’s wordt aangemoedigd. 
Maar waar laad je die auto’s op als je dat niet in 
je eigen voortuin kunt doen. Er zijn veel huizen 
(en flats) waar bewoners op straat móeten par-
keren. Daar worden wel oplaad-parkeerplaatsen 
geplaatst, maar die plekken gaan ten koste van 
de toch al schaarse gewone parkeerplaatsen. 
De observatie is dat we als stad in ons huidige 
parkeerbeleid hiervoor nog geen antwoord 
hebben gevonden. 

Voortgang Floriade
Het is voor de vijfde keer dat de raad in gesprek 
gaat met de directie van de Floriade BV over de 
voortgang van het Floriade evenement. Enkele  
raadsleden volgen de ontwikkeling van de 
Floriade namens de hele raad (de Volggroep), 
zij agendeerden deze bespreking. De gemeente 
rapporteerde onlangs ook aan de raad met 
een voortgangsrapportage. Die kunt u online 
raadplegen en wel hier: http://almere.pcportal.
nl. Die gaat echter over veel meer dan alleen 
het evement. Het komt allemaal wat bij elkaar, 
maar het gaat in de komende bespreking nu 
eerst over de vorderingen met het evenement. 
En meteen na de voorjaarsvakantie (week acht) 
komt de raad hiervoor nog wel een keer bijeen.
Zaal Hout, 19:00

Gesprek Almeerse Scholen Groep
Hoe doen maatschappelijke instellingen het 
in de stad? Als ze (voor een deel) met gemeen-
schapsgeld worden gefinancierd, is er een 
formele verslaglegging richting de gemeente 
Almere. Dat zijn vooral getallen. Maar weten 
we dan wat de betekenis is van zo’n organisatie? 
Weten we waar ze mee kampen? Wat hun visie 
is en in welke richting ze zich ontwikkelen? 
De raad wil dat soort vragen kenbaar maken 
voor de hele stad. En weten hoe hij eraan kan 
bijdragen het effect van de organisaties te 

verhogen. Daarom praat de raad elk jaar met 
enkele maatschappelijke organisaties. Een 
groepje raadsleden gaat op bezoek. Daarna deelt 
die verkennersgroep zijn bevindingen. In deze 
bijeenkomst ligt de nadruk op het informeren 
van de anderen. 
Zaal Haven, 19:00

Plenair
Debat over coalitieakkoord
Vorige vergadering werd een nieuw coalitieak-
koord gepresenteerd. In de komende verga-

dering gaat de raad daar inhoudelijk over van 
gedachten wisselen. Voor een deel zal het gaan 
over vragen die bij de oppositie leven en die ze in 
het document niet of onvoldoende beantwoord 
zien. Maar mogelijk proberen fracties ook de 
voorgenomen koers nog bij te sturen of hun 
afkeur voor bepaalde keuzes uit te spreken. 
Een politiek moment waarop raadsleden hun 
overtuigingen zichtbaar kunnen maken. 
Raadzaal 21:30


