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Ambachtsmark

In de Gebiedsvisie Ambachtsmark stelt de ge-
meente (onder meer) voor dat er op de plek 
van het voormalige NCCW-complex gebouwd 
mag worden tot 24 meter hoogte. In het huidi-
ge bestemmingsplan is dat maximaal een meter 
of 15. Vooral die bouwhoogte heeft de omwo-
nenden in verzet gebracht, met een petitie en 
drie insprekers. Nu hield de raad er een goed 
politiek gesprek over. Hij heeft oor voor de be-
zwaren van de inwoners en ziet ook het belang 
van de stedelijke opzet van Haven: dorps, dus 
vooral laagbouw. Raadsleden discussieerden 
over oplossingen en inmiddels bleek ook dat 
er een concreet plan van een private ontwikke-
laar is. Dat is nog niet openbaar (het is van die 
ontwikkelaar), maar raadsleden mogen dat wel 
alvast inzien. Het onderwerp werd voldoende 
besproken, maar raadsleden wilden extra tijd 
om er met inwoners over te kunnen praten, het 
plan te bekijken en met hun fracties te over-
leggen. Daarna komt het terug om moties en 
amendementen te bespreken.

Mobiliteitsvisie
Hoe geven wij de komende 10 jaar vorm aan 
de ontwikkeling en het beheer van mobiliteit 
in onze stad? Hoe gaan we om infrastructuur, 
modaliteiten (soorten verkeer) of regionale be-
reikbaarheid? Deze visie legt de basis voor het 
maken van jaarlijkse concrete uitvoeringsplan-
nen en het gaat over veel geld. Nog belangrij-
ker: het gaat ook over de woon- en leefkwaliteit 
in onze stad. Op 20 augustus sprak de raad er 
al meer dan twee uur over. Vorige week ander-
half. En deze week weer een uur. Wie de verga-
dering bekijkt, zal het opvallen dat het vooral 
veel vragen en antwoorden zijn geweest, met 
veel details en heel wat technische punten. De 
raad voelt zich duidelijk betrokken. Daardoor 
was er (nog) weinig ruimte voor meningsvor-
ming en politiek: het gebruikelijke werk van 
de raad. Een van fracties verzuchte dan ook 
dat besprekingen op deze manier wel erg veel 
tijd gaan kosten en als ‘we’ dat ook met andere 
onderwerpen doen, er geen tijd genoeg is om 
alles af te krijgen. 

Twee debatten in de raadzaal
Vanuit een aantal fracties waren debatten 
aangevraagd. Het eerste ging erover dat zor-
ginstellingen in Almere kennelijk slecht be-
reikbaar zijn, of zijn geweest. Drie fracties 
zetten het op de agenda om van het college 
te horen hoe de vork in de steel zit en wel-
ke maatregelen het college heeft genomen of 
gaat nemen. In het debat bleek dat de por-
tefeuillehouder bekend is met de situatie. Ze 
rapporteerde over gesprekken en maatrege-
len, maar gaf ook aan dat het de zorginstellin-
gen zélf zijn die dit oplossen. De raad legde 
haar niettemin het vuur aan de schenen, hij 
verlangt een actieve opstelling om er samen 
met de zorgaanbieders voor te zorgen dat in-
woners geen problemen meer ondervinden. 
En hij wil ervan op de hoogte blijven hoe de 
wethouder dat doet.

Het tweede debat ging over de bevoegdheid 
die de burgemeester heeft om een mondkap-
jesplicht op te leggen. 
Een van de fracties meent dat die bevoegdheid 
de democratische principes onder druk zet, 
want de gemeenteraad hoort eigenlijk vooraf 

een standpunt hierover te kunnen innemen. 
Deze discussie wordt niet alleen in Alme-
re gevoerd. In de samenleving wordt er heel 
verschillend, zelfs tegengesteld over gedacht. 
Het debat kreeg eerst een nogal technisch 
tintje, wetsartikelen worden aangehaald en 
uitgelegd. Best handig dat in onze raad enkele 

enkele juristen zitten. Maar de burgemeester, 
hij is de portefeuillehouder op dit onderwerp 
én de voorzitter van de veiligheidsregio, is 
zelf ook glashelder. De democratische ver-
antwoording die hij in de veiligheidsregio 
heeft, ligt niet bij de raad, maar bij het Rijk. 
Hij voert uit wat de minister verlangt en die 
wordt door het parlement gecontroleerd. Hij 
gaf er meteen bij aan dat hij als burgemeester 
van Almere wel de intentie heeft om de raad 
in positie te brengen, mocht het nodig zijn 
extra maatregelen in onze stad te nemen. Een 
aantal raadsleden vraagt zich af of het wel no-
dig is dat de raad ‘elke keer’ moet meepra-
ten als zich zoiets voordoet. Anderen vinden 
dat ze als volksvertegenwoordiger écht heel 
scherp moeten blijven letten op de grondwet-
telijke rechten van de inwoners. Deze week 
wordt een motie hierover besproken. 

Jeltje Vliegenthart
Fractieassistent René Claessens van het CDA 
moest zijn raadswerk staken wegens drukke 
werkzaamheden. In zijn plaats trad Jeltje Vlie-
genthart, die na haar installatie in een vide-
overgadering van twee weken geleden,  vorige 
week een vliegende start maakte door deel te 
nemen aan haar eerste carrouselbespreking in 
de raadzaal. Welkom Jeltje.

De Politieke Markt is altijd interessant, vinden 
wij, maar soms extra boeiend. Dit is er zo een. 
Door een fractie is een debat voorgesteld over 
een heikel punt: bezuinigingen op het wel-
zijnswerk. Mogelijk pijnlijk voor de stad en 
dús een aandachtspunt voor de raad. Raad-
zaal 19:45.
Een tweede groot onderwerp is het Raads-
voorstel Campus in de Binnenstad. Wat komt 
er op het Festivalplein, verdwijnt de Voetnoot 
en hoe ziet de Landdrostdreef er straks uit; 
1000 tot 1500 woningen, een ondergrondse 
parkeergarage, een nieuw schoolgebouw voor 
Windesheim? De financiering is ook ingewik-

keld. Reden om eerst een ‘technische’ bespre-
king te houden: over de inhoud, nog zonder 
politiek en meningsvorming. Om de financiële 
belangen van onze gemeente niet te schaden, 
is er mogelijk een stuk van die vergadering niet 
openbaar. Burgerzaal 19:00.
En dan de subsidieverordening. Acht amende-
menten zijn er ingediend om over te praten in 
anderhalf uur tijd. Videobespreking Zaal Bui-
ten 19:00.
Aansluitend komt een motie over de mond-
kapjesplicht aan bod, naar aanleiding van de 
bespreking van vorige week. Videobespreking 
Zaal Buiten 20:40.

Om 19:00 start een videobespreking in Zaal 
Haven over een voorgestelde wijziging van het 
ontwikkelingsplan Cascadepark West. Ook een 
interessante bespreking, omdat deze wijziging 
de uitkomst is van een door de raad verlangd 
participatietraject met inwoners. Het is zo 
bijzonder omdat Almere met deze opzet een 
voorsprong neemt op de nieuwe omgevings-
wet. De bespreking gaat daarom niet alleen 
over de wijzigingen, maar ook over hoe de par-
ticipatie heeft plaatsgevonden. 

Nog even voor de duidelijkheid: u kunt al deze 
bijeenkomsten NIET persoonlijk bijwonen 

vanwege corona. Maar u kunt ze wél allemaal 
live volgen en terugzien op almere.notubiz.nl.
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Voor de tweede keer vonden carrouselbe-
sprekingen plaats in de Burgerzaal. Met 
een ruime anderhalve meter afstand tussen 
de vergadertafels vergt de opstelling voor 
20 deelnemers de halve zaal. Maar er kan 

er goed vergaderd worden! Alleen, door een 
storing bij een externe leverancier werd het 
eerste kwartier geluidloos uitgezonden. Bin-
nen enkele dagen komt de complete versie 
op notubiz. 
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