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Blocq van Kuffeler
De vorige bespreking was vooral gewijd aan een 
aantal insprekers die de raad hun mening lieten 
horen over de voorgenomen plannen. Heel strikt 
genomen is de aanleiding voor de bespreking niet 
het wel of niet goedkeuren van de overslagloca-
tie, maar of het college een terecht besluit heeft 
genomen dat geen milieu-effectrapportage (MER) 
gemaakt hoeft te worden. Bij de agendering door 
drie fracties werd echter meteen gevraagd of de 
plannen op deze locatie sowieso wel wenselijk 
zijn. Deze tweede vergadering was helemaal 
politiek en had de aandacht van de volledige 
raad. Van alle Almeerse raadsfracties was een 
gespreksdeelnemer aanwezig. Dat betekent wel 
wat. De raad moet de belangen afwegen en die 
zijn groot en complex, dus dan zijn er ook geen 
eenvoudige oplossingen. Sommige raadsleden 
tonen voorzichtige bereidwilligheid om het toe 
te staan, de voordelen wegen voor hen zwaarder. 
Maar anderen zien precies het tegenovergestelde. 
Verreweg de meeste raadsleden zijn er nog niet 
uit. Ze willen pas een afweging maken als alle 
factoren kunnen worden bezien. Dat betekent: 
als de omgevingsvergunning is aangevraagd 
en daarbij ook de aanpassing van het bestem-
mingsplan op tafel komt. Daarover moet de raad 

tezijnertijd een besluit nemen. De raad vroeg de 
wethouder (Veeningen) om nog eens naar de 
alternatieve locaties te (laten) kijken. Een aantal 
partijen heeft in vervolg hierop moties ingediend. 
Deze worden komende week besproken.
 
Vanuit de stad werd gereageerd op onze 
berichtgeving hierover op de krantenpagina en 
in onze mailnieuwsbrief het Raadsnieuws. Het 
is belangrijk dat u weet dat we in de collectieve 
communicatie van de raad geen standpunt 
in willen nemen. Het politieke gesprek hoort 
thuis ín de raad en dóór de raad. Wij doen 
alleen maar verslag en proberen zo objectief 
mogelijk te berichten over de onderwerpen. 
Tegelijk willen we ook inzicht bieden in de 
onderwerpen en hoe de raad die behandelt. 
Dus heel summier benoemen we (soms) enkele 
voor- en tegenargumenten. Dan kan het best 
gebeuren dat een lezer -mede vanuit zijn/haar 
perspectief- een bericht tóch gekleurd vindt. 
Daarom nogmaals: op de raadspagina in de 
krant en in het Raadsnieuws vertellen wij u niet 
wat u moet vinden. Integendeel, wij hopen u te 
stimuleren de stukken te lezen en te luisteren 
naar de inbreng van iedereen om daarmee uw 
eigen mening te vormen. 

Visie ecologie
De volledige titel van dit onderwerp luidt: Visie 
Ecologie 2020, Bouwen met natuur. De ambitie 
van het college klinkt erin door. Ze wil een grote 
betrokkenheid van de Almeerders, natuur en stad 
meer versmelten, de biodiversiteit verhogen en 
verschillende natuurgebieden aan elkaar verbin-
den. Er is minder geld beschikbaar dan nodig is, 
maar met slimme oplossingen denkt het college 
de plannen toch te kunnen uitvoeren. De raad 
ging met de portefeuillehouder (van Garderen) in 
gesprek over een waaier van zeer uiteenlopende 
en soms gedetailleerde onderwerpen. Van het 
nodeloos weghalen van herfstblaadjes tot het auto-
matisch schakelen van straatverlichting (alleen 
aan als er iemand voorbij komt). Beraadslagingen 
maken onvermoede ideeën los. Zoals de ingedien-
de amendement dat regenwormen in onze stad 
wel als ‘gidssoort’ in de Visie Ecologie kunnen 
worden opgenomen. Zo proberen partijen hun 
ideologie in de visie een plaats te geven. Het zal 
u wellicht niet verbazen dat er veel moties/amen-
dementen zijn ingediend. Als u ze doorneemt 
kan het u opvallen dat er soms gelijkenissen zijn 
met eerder ingediende moties/amendementen, 
die het eerder niet haalden. Een politicus zit daar 
niet voor niets, die wil wat en hij/zij is heus niet 
voor een gat te vangen.

Bomen J. Duikerstraat
De bomen in Almere liggen onder het vergroot-
glas. Spreekwoordelijk dan. Nu gaat het over de 
elzen in de J. Duikerstraat (Bouwmeesterbuurt). 
Na overleg met de bewoners werd de helft van de 
bomen in 2012 vervangen met de afspraak dat 
de tweede helft in 2019 aan de beurt komt. Maar 
in de tussentijd (2017) werd het Bomenkader 
vastgesteld. Daarin staat dat bomen niet zonder 

meer gekapt mogen worden. Dat schept een 
lastige situatie. Bewoners hebben zich erover 
uitgesproken, maar de democratisch vastgestelde 
afspraken in het Bomenkader doorkruisen dat. 
Alleen de raad is bevoegd om van het Bomenkader 
af te wijken en te besluiten dat de bomen wél 
gekapt (en deels vervangen) mogen worden. En 
dat is precies wat het college aan de raad vraagt. 
Het dilemma is nu; doe je wat je met de bewoners 
hebt afgesproken of houd je vast aan de regels in 
het Bomenkader? In de raad zijn de meningen 
verdeeld, maar uiteindelijk gaat een meerderheid 
de keuze bepalen. Het onderwerp is voldoende 
besproken en gaat naar besluitvorming.

Buitenbad
Al jaren lonkt in Almere het perspectief van een 
openluchtzwembad. Dankzij inwoner Gregor 
Stam staat het onderwerp weer op de agenda. 
Het college liet een onderzoeksbureau naar de 
haalbaarheid ervan kijken én wat de beste locatie 
zou kunnen zijn. Er wordt nagedacht over ver-
schillende scenario’s. Van één buitenbad met 
peuterbad, speeltuin en kiosk tot een heel complex 
met meer baden, familieglijbanen, beachvelden, 
trampolines en horeca. Uit het onderzoek blijkt 
dat een buitenzwembad, in welke vorm dan ook, 
altijd een jaarlijks verlies zal lijden. Naar gelang 
het gekozen scenario vraagt het complex ook meer 
of minder ruimte. Omdat het een technische 
bespreking was, werd alleen over de plannen 
en het rapport gesproken en de opstellers ervan 
beantwoordden de vragen. Wilt u weten wat de 
plannen inhouden, kijk de uitzending dan terug. 
Hartstikke interessant.

DE AGENDA VAN DE RAAD
Buitenbad
In de komende vergadering bespreekt de raad 
de scenario’s en locaties met het college en praat 
over een eventueel vervolgonderzoek. Bij het 
sluiten van deze editie was in elk geval al één 
inspreker bekend. Misschien komen er nog meer. 
Veel mensen zijn enthousiast (veel raadsleden 
ook), maar er zijn ook keerzijden. Het wordt dus 
heel interessant, want juist door het openlijk 
bespreken van de verschillende meningen kan 
iedereen zich een eigen mening vormen.

Oosterwold
Oosterwold is een uniek en spannend experiment 
in heel Nederland. Er zijn hier wel regels, maar 
niet heel veel. Wie hier komt wonen, bouwt zijn 
eigen huis en richt zijn eigen woonomgeving 
in. Maar daarnaast moeten de inwoners samen 
ook zorgen voor voorzieningen die normali-
ter door een overheid worden gerealiseerd. 
Denk aan riolering, wegen of afvalinzameling. 

Oosterwoldbewoners moeten dat samen oppak-
ken en betalen. Het is nogal een experiment. Goed 
dus dat er geëvalueerd wordt. De bijeenkomst 
wordt meteen benut om vooruit te kijken naar 
de tweede fase.

Stadsbos
Ooit nodigde een Almeerse stedenbouwkundige 
uw redacteur om mee te kijken, vér de toekomst 
in. Als Almere in westelijke en oostelijke rich-
ting is uitgegroeid tot een echte grote stad, dan 
vind je in het hart daarvan een bosgebied; het 
Waterlandsebos en Almeerderhout. Hij noemde 
ze het Central Park van Almere, net zoals het 
groene hart van New York. Lees het raadsvoor-
stel Ontwikkelplan Stadsbos Almeerderhout en 
denk mee.

Kijk op almere.notubiz.nl wat er verder op de 
agenda staat.

BESPROKEN IN DE RAAD


