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De schoolvakanties in onze regio zijn voorbij, de 
meeste raadsleden zijn terug in de stad en dat 
betekent dat uw raad weer volop aan de slag is. 
Nu klinkt het net alsof de hele raad zes weken 
lang afwezig was, maar net als voor u en alle 
andere Almeerders (die niet in de raad gekozen 
zijn) geldt, dat ze niet allemaal tegelijk gingen 
en zeker niet zes weken lang. Dat blijkt alleen 
al uit het aantal Schriftelijke vragen dat de raad 
tijdens het reces aan het college stuurde. Die 
gingen over 15 onderwerpen, meestal actuele 
kwesties, waarover de oplettende raadsleden het 
stadsbestuur aanspreken. Maar ook inwoners 
bleven alert. Er kwamen 18 Brieven aan de raad 
binnen en ook daar zitten goede bij. In zeker zin 
zijn ze natuurlijk allemaal goed, want het is een 
dialoog tussen stad en raad. Maar sommige aan-
gekaarte onderwerpen liggen nu eenmaal buiten 
de invloedsfeer van de raad. Het enige dat tijdens 
het reces niet aan de raad werd gestuurd waren 

Raadsbrieven van het college. Maar dat hoefde 
ook niet, want in de laatste weken vóór het reces 
ontving de raad er 20. Veel van die documenten 
bestaan uit tientallen pagina’s, dus hadden de 
raadsleden voldoende te lezen tijdens het reces.

Anders vergaderen
Uw raad gaat vanaf de 20e dus weer wekelijks 
vergaderen in de vorm van videovergaderingen 
én fysieke carrouselvergaderingen. Maar anders 
dan vóór de vakantie, proberen we meer fysieke 
bijeenkomsten te houden. De digitale vergade-
ringen met videoverbindingen blijken prima te 
gaan, maar veel raadsleden en fractieassistenten 
vinden dat ze door écht bij elkaar te komen 
beter in staat zijn om meningen uit te wisselen 
met hun raadscollega’s. Én we denken ook dat 
het politieke proces voor de inwoners daardoor 
transparanter is. Nu maken de coronamaatregelen 
het voorlopig nog onmogelijk om de gebruike-
lijke vergaderzalen in het stadhuis te benutten; 
men zit te dicht op elkaar. Alleen in de raadzaal 
kunnen de deelnemers met voldoende afstand 
van elkaar vergaderen. De enige andere zaal met 
voldoende ruimte is de Burgerzaal. maar daar 
is geen vergadersysteem met microfoons en 
camera’s. Bovendien zit die zaal aan de andere 
kant van het stadhuis. Een vergaderdeelnemer die 
eerst in de Raadzaal en daarna in de Burgerzaal 
moet zijn heeft dus een loopje en wat extra tijd 
nodig. Om meer fysieke vergaderingen mogelijk 

te maken, wordt nu gekeken naar een (mogelijke) 
herinrichting van de grootste vergaderzaal van de 
raad; Zaal Stad. Dit gaat alleen nog maar over de 
carrouselvergaderingen, waarbij er maximaal 13 
deelnemers uit de raad zijn (het aantal fracties in 
Almere), aangevuld met een portefeuillehouder 
(wethouder), een voorzitter, een griffier/secretaris 
en eventuele insprekers. Om plenaire bijeenkom-

sten mogelijk te maken moet ook de Raadzaal 
anders worden ingedeeld en gebruikt. Best een 
hele puzzel, omdat we er ook voor willen zorgen 
dat alle vergaderingen voor u, de inwoner, altijd 
gevolgd kunnen worden. Voorlopig gaan we op 
20 augustus weer ‘gewoon’ van start, maar mis-
schien dat we na één tot twee maanden anders 
kunnen vergaderen.

Mobiliteitsvisie
Ruim een jaar geleden (april 2019) reageerde de 
raad op twaalf richtinggevende uitspraken over 
mobiliteit in Almere. Mede met díe inbreng kon 
het college een concept-visie maken, die werd in 
maart 2020 voor inspraak openbaar gemaakt. 
Tal van inwoners en organisaties reageerden 
daarop en het college geeft daar antwoorden op 
in een Nota van beantwoording. Nu is er dus de 
Mobiliteitsvisie Almere 2020-2030. U vindt alle 
documenten bij de agendering (op 20 augustus) 
op Notubiz. Het is heel wat leeswerk om de 
visie en bijbehorende stukken te lezen, maar u 
komt er wel razend veel over uw stad te weten. 
De mobiliteitsvisie is in elk geval overzichtelijk 
ingedeeld in vier hoofdlijnen: 
Gezonde en duurzame mobiliteit; onder deze 
noemer is er vooral aandacht voor gezondheid 
(denk aan stikstof en CO2-uitstoot), geluidshin-
der, emissievrij rijden (elektrisch) en locatiebeleid 

(slimme routes, zodat onnodig rijden niet hoeft).
Netwerken voor lopen, fiets, OV en auto; in 
Almere zijn die netwerken al goed gescheiden. 
De fietsroutes kunnen beter en moeten (sociaal) 
veiliger worden. Er komen meer duidelijke 
looproutes. Verkeersonveilige plekken moeten 
veiliger worden.
Regionale bereikbaarheid; veel Almeerders 
werken buiten de stad, dus gaat er veel verkeer 
‘s ochtends de stad uit en ‘s avonds weer in. 
We willen de verbindingen met Amsterdam en 
Utrecht verbeteren. Door beter aan te sluiten 
op regionale fietsroutes, gaan waarschijnlijk 
meer mensen op de (elektrische) fiets pendelen. 
En Almere wil er graag een korte route met 
Amsterdam bij; de IJmeerverbinding.
Knooppuntontwikkeling; door te bouwen op 
plekken met een goed mobiliteitsaanbod (open-
baar vervoer, autowegen en fietspaden) zijn die 
woonplekken automatisch goed bereikbaar. 

Gebiedsvisie Ambachtsmark
Om meer woonruimte te krijgen, kijkt de 
gemeente of kantoorpanden op enkele bedrij-
venterreinen geschikt zijn om om te bouwen tot 
woningen. Per gebied komt er een gebiedsvisie, 
zodat stadsbestuur, inwoners en raad weten 
wat de kaders zijn van de transformatie van 
werk- naar woongebied. Een van die gebieden 
is de Ambachtsmark, waar enkele bedrijfs- en 
kantoorpanden al een tijdje niet gebruikt wor-
den. Het voorstel is daar dus woningen voor in 
de plaats te krijgen. In het raadsvoorstel van het 
college staan de uitgangspunten mooi samen-
gevat. Bewoners van de Rozenwerf (tegenover 
de Ambachtsmark, maar aan de andere kant 
van de Oosterdreef) maken zich zorgen over 
de plannen en stuurden heel wat reacties in. U 
vindt alle stukken bij de agendering op Notubiz.

Rapportage Jeugdwet
De lokale overheden zijn sinds een jaar of vijf 
verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat is een 
grote en belangrijke taak en gemeenten in heel 
het land hebben het er moeilijk mee. Dat is in 
Almere niet anders. Als vertegenwoordigers van 
de inwoners zien de raadsleden erop toe dat de 
gemeente (onder aansturing van het college) het 

werk zo goed mogelijk uitvoert. En dat de raad 
het een erg belangrijk onderwerp vindt, blijkt 
wel uit het feit dat dit de vierde bespreking 
hierover wordt.

Omgevingsdienst
Omgevingsdiensten voeren milieutaken uit op 
het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. Het zijn wettelijk verplichte regio-
nale samenwerkingen en dat is best logisch, want 
we delen het grondgebied, de infrastructuur en 
het water met 12 omliggende gemeenten in twee 
provincies. Wethouder Julius Lindenbergh is lid 
van het Algemeen Bestuur van de omgevings-
dienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. De 
raad krijgt nu gelegenheid zijn invloed uit te 
oefenen op het takenpakket en de rolopvatting 
van de omgevingsdienst, het financiële beleid 
en de manier waarop college en raad hierover 
in gesprek blijven. Lees vooral het helder en 
overzichtelijk geschreven agendavoorstel op 
https://almere.notubiz.nl/document/8955138/1

U kunt de Politieke Markt niet bezoeken, 
de coronamaatregelen staan dat niet toe. 
U kunt alle vergadering wél live volgen op 
almere.notubiz.nl.
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