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Besproken 9 juni 

Floriade
Deze vervolgbespreking op een extra verga-
deravond begon met de beantwoording van 
de wethouders op vragen die de donderdag 
ervoor waren gesteld. Daarna stelden raads-
leden nieuwe vragen om onduidelijkheden in 
de beantwoording weg te nemen. Waarop weer 
antwoorden kwamen. Raadsleden bevroegen en 
beantwoorden elkaar ook op hun standpunten. 
Het is een groot onderwerp, het werd volledig 
besproken en van vuurwerk was geen sprake. 
Aan het einde van de beraadslaging spraken de 
raadsleden zich al uit over hun voornemens. 
Daaruit bleek dat een meerderheid ervoor kiest 
om de Floriade door te laten gaan. U zag dat 
vast al op TV of las het in een van de kranten. 
Omdat we op de raadspagina zo neutraal moge-
lijk moeten zijn, raden we u aan om in de krant 
of hun websites te lezen wat de argumenten van 
sommige vóór- en tegenstemmers zijn. 
Het formele besluit is echter nog niet genomen. 
Want er komen nieuwe moties en amende-
menten vanuit de raad. Door op bepaalde 
aspecten bij te sturen, probeert de raad het 
project zoveel mogelijk de goede kant op te 
sturen. Die lopen uiteen van de oproep om nu 
écht samen de schouders eronder te zetten, tot 
zoveel mogelijk kosten besparen, bijvoorbeeld 
door het 'opdoeken' van de Urban Greeners. Op 
dinsdag de 16e bespreekt de raad deze moties. 
Op donderdag de 18e vindt dan de uiteindelijke 
besluitvorming over alle moties, amendementen 
en het raadsvoorstel plaats.

Besproken 11 juni 

Steigerdreef verkeersveiligheid
Het actualiteitenhalfuur is terug. Door corona 
was het vanaf begin maart van de agenda 
verdwenen, maar donderdag de 11e begon de 
fysieke vergadering in de raadzaal met de vraag 
van één fractie over de verkeersveiligheid op de 
Steigerdreef. Er blijken diverse meldingen bij 
raadslid Joske Galiart te zijn gedaan van (veel) 
te hoge snelheden en door rood rijden. De stop-
lichten zijn onderling niet afgestemd, waardoor 
ook rustig rijdend verkeer nodeloos voor het 
rode licht komt te staan. Van de problemen is 
al eerder melding gemaakt, maar er lijkt niets 
te gebeuren. Daarom grijpt de raad naar dit 
middel. Wethouder Lindenbergh herkende en 
erkende de zorgen. Er komt binnenkort een 
'groene golf' en de gemeente gaat ook kijken 
naar andere maatregelen. Ook riep hij raad en 
inwoners op om incidenten te melden.
De gemeente heeft daar een handige pagina 
voor: https://www.almere.nl/dienstverlening/
meldingen/

Perspectiefnota
In de perspectiefnota geeft het college een 
soort vooruitblik op de Programmabegroting 
voor volgend jaar. Op die manier krijgt de 
raad de kans alvast richting te geven of bij te 
sturen. Zodat er in oktober of november niet 
al te grote wijzigingen op de begroting hoeven 
te komen. Raadsleden zijn gekozen burgers, 
maar het zijn ook politici. Dus zo gauw als het 
college met toekomstplannen en de verdeling 

van geld komt, willen ze hun idealen daarin 
terug zien. En zo hoort het ook. Dus waren er 
zoals gebruikelijker een hele vracht moties en 
amendementen door te spitten. 

cRES
Ook al gaat het om een regionale strategie over 
energie, de Almeerse raad heeft er tóch veel over 
te bespreken. De vergadering duurde, hou u 
vast, 3,5 uur. Over tien moties wordt volgende 
week donderdag gestemd en aansluitend volgt 
het besluit over de Almeerse bijdrage aan de 
concept Regionale Energie Strategie. 

Actieplan veiligheid
De veiligheid in de stad staat extra in de aan-
dacht de laatste tijd en de raad zit er bovenop. 
In de videovergadering sprak de raad met 
portefeuillehouder Franc Weerwind en ook de 
politiechef en officier van justitie waren erbij. 
Het ging onder meer over de recente schietpar-
tijen, over cameratoezicht, een messenverbod 
en over het tekort aan politiemensen. Maar 

er was ook aandacht voor het feit het Almere 
ondanks haar grootte nog niet zo slecht gaat. 
De burgemeester is ervan doordrongen dat het 
in elk geval zo moet blijven en dat het best nog 
wat beter mag.

Afval, einde aan verrommeling
De raad maakte zich de afgelopen weken flink 
druk over de bergen groen- en opruimafval die 
overal in de stad groeiden. In de gesprekken 
toonde het college zich niet erg daadkrachtig 
en gaf ze aan dat er geen geld is, dus maakten 
diverse fracties moties om het college op te roe-
pen wél actie te ondernemen. Bij de bespreking 
daarvan melde de portefeuillehouder verrassend 
genoeg dat er toch extra maatregelen komen. De 
bladkorven komen nu tóch en er gaan vijf extra 
wagens door de stad rijden om de dumpingen 
te lijf te gaan. De raad heeft zijn rol genomen 
en zijn doelen bereikt. Alle ingediende moties 
zijn overbodig geworden werden ze ingetrokken. 

De agenda van de dinsdag vindt u niet op 
deze raadspagina, want tussen het vast-
stellen van de agenda en het verschijnen 
van de krant zit te weinig tijd. Kijk dus op 
almere.notubiz.nl of meldt u aan voor het 
wekelijkse raadsnieuws.
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BESPROKEN IN DE RAAD

RAADSNIEUWS

DE AGENDA VAN DE RAAD
Agenda 18 juni

Op de donderdag zijn er maar weinig carrouselvergaderingen, want moeten er een hele vracht besluiten genomen worden. De plenaire videovergadering begint daarom al om 21:00 uur. Bij het 
schrijven van de krant stond de teller op 60. Kijk in de agenda en geniet van de besluit-ijver van uw raad. Of schrik ervan.

Raadsnieuws 13 juni

De raad trekt een sprint. Er zijn in juni vrijwel elke week op dinsdag én op donderdag Politieke Markten. Feitelijk is de agenda van de raad tot aan de zomervakantie helemaal volgeboekt. En het 
zijn ook nog eens niet de kleinste onderwerpen waarover de raad beslissen moet. De Floriade, de Programmarekening (financiële verantwoording 2019) én de Perspectiefnota (uitgangspunten 
voor de begroting van 2021. En nog veel meer. Helaas blijven er onderwerpen over die vóór het zomerreces niet meer kunnen worden behandeld. Het presidium kijkt daarom bij de agendering 
goed naar de urgentie van de onderwerpen.


