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DE AGENDA VAN DE RAAD

BESPROKEN IN DE RAAD

Windmolens Stichtsekant
En nóg een keer kwam dit onderwerp in de 
carrousel. Omdat het een burgeractiviteit betreft 
(wat betekent: op de agenda gezet door inwoners), 
was de indiener er ook deze vergadering weer bij. 
Er is nu genoeg over gesproken en de bal ligt bij 
het college. De portefeuillehouder beloofde dat er 
binnen een maand een integrale afweging komt. 
Die bevat de voorkeur van het college. De raad 

kan dan een keuze maken. Pijnpunt was dat het 
allemaal een beetje lang duurt. De indiener(s) 
en diverse raadsleden willen het liefst zo snel 
mogelijk uitsluitsel, maar een meerderheid gunt 
de wethouder de tijd.

Gebouw de Beurs 
Een van de fracties agendeerde dit onderwerp voor 
een ‘gesprekstafel’. Dat betekent dat er niet poli-

tiek over wordt gesproken, maar dat raadsleden 
in gesprek gaan met mensen uit de stad om zich 
zo goed mogelijk te laten informeren. Aanleiding 
is dat een aantal organisaties in de media en via 
een brief aan de raad hun zorgen uiten over het 
voornemen om gebouw De Beurs te slopen. Ze 
starten ook een petitie. De inwoners wijzen op 
de cultuurhistorische waarde van het gebouw 
en willen dat het behouden blijft. Plan van een 
ontwikkelaar is echter om het weg te halen er er 
woningen met voorzieningen in de plinten voor 
in de plaats te bouwen. Je snapt, een belangen-
afweging die bij de raad op zijn plaats is. Maar 
die afweging was vanavond nog niet aan de orde. 
Het ging om informatie vergaren en delen, zodat 
iedereen, inclusief de kijkers thuis, in gelijke 
mate over de argumenten kan beschikken. Nou, 
laat je verwennen en kijk deze vergadering terug. 
Je krijgt een prachtige toelichting op dit gebouw 
met een referentie naar het Centre Pompidou in 
Parijs. Je leert over Brutalisme en het belang van 

oriëntatiepunten in een stad. Maar misschien 
nog wel het belangrijkst is dat de raad een stap 
zet in het beter nadenken over het erfgoed in de 
stad. Ja, we zijn stad van vernieuwing, maar het 
is belangrijk om ook goed na te denken over wat 
je weg doet. Een van de insprekers maakt van 
het onderwerp een burgeractiviteit, dat betekent 
dat de raad erover moét gaan praten.

Perspectiefnota
Twintig moties en amendementen moesten er in 
twee uur en twintig minuten doorheen. En dat 
lukte. Maar daarvoor ging de raad wel een uurtje 
langer door. Nu alles besproken is kan er een 
besluit worden genomen. Komende week staan 
al deze moties/amendementen dus op de beslui-
tenlijst, met als laatste de Perspectiefnota zelf.

Actualiteitenhalfuur
Deze week startte in Almere een campagne met 
posters in de stad die gaat over bedelaars. De voor-
naamste boodschap is: geef bedelaars geen geld, 
want daarmee houd je hun verslaving in stand. 
Een fractie in de raad begrijpt dat inwoners van 
bedelaars overlast kunnen ervaren, maar vraagt 
zich af of deze boodschap wel zo’n goed signaal 
is en is bang dat inwoners zich negatief naar de 
bedelaars gaan gedragen. In de beantwoording 
gaf het college aan die zorgen niet te delen, maar 
het zeker goed in de gaten te houden.

Er was geen plenaire vergadering. 

Op deze avond tal van moties en amendementen 
over verschillende onderwerpen: het welzijns-
kader, wonen en zorg, datacenter en actieplan 
veiligheid. Maar mooi is dat de raad weer in 
gesprek gaat met de stad. 

LEA
In de raadzaal, met mogelijk een aantal videodeel-
nemers, komt de raad weer bijeen met betrok-
kenen uit de stad. Zes schoolbestuurders praten 
met de raad over de LEA: de Lokaal Educatieve 
Agenda. Het college wil de raad informeren over 
de voortgang van de LEA 2019-2022. Dat onder-
werp wordt in twee delen besproken. Vanavond is 
er eerst een gesprek met zes vertegenwoordigers 
uit het onderwijs. In een volgende vergadering 
vindt de politieke bespreking plaats. 

De LEA is een gezamenlijke agenda van de 
Almeerse schoolbesturen met de gemeente voor 
een periode van vier jaar. Goed onderwijs is het 
fundament voor de verdere ontwikkeling van 
de stad. De agenda wordt gevolgd met drie pro-
grammalijnen: 1) passende ondersteuning voor 
elk kind, 2) doorlopende lijnen en verbindingen 
in onderwijsloopbanen en 3) kwalitatief goed 
voorschools- en onderwijsaanbod. De LEA is de 

agenda van vooral de scholen en de raad heeft 
er formeel geen rol in. Maar schoolbesturen en 
gemeente willen de raad wel betrekken in wat er 
speelt. Verstandig ook, want op enig moment is 
er misschien wel een besluit van de raad nodig.

Parkeervisie, in één keer?
Parkeren is wel een dingetje in onze stad. Mogen 
we het zo stellen? Het huidige beleid dateert van 
2012. Tijd voor nieuw beleid. Daarom peilt het 
college de mening van de raad met vijf concrete 
vragen. 1) Moet het parkeerbeleid in Almere 
vraag-volgend of vraag-sturendzijn? 2) Welke 
definitie van parkeerdruk en parkeeroverlast 
hanteren we? 3) Welke informatie gebruikt de 
gemeente om in actie te komen? 4) Betaald 
parkeren: mag de gemeente wel of geen winst 
maken? 5) Betaald parkeren: wel of geen diffe-
rentiatie van gebieden?

Deze vergadering wordt anders dan anders. 
Omdat er vóór de zomer nog zoveel onderwerpen 
komen, stelt het presidium voor om voor dit -toch 
beladen onderwerp- maar één vergadering uit 
te trekken. Alles moet dus in één vergadering 
van ruim twee uur besproken worden. Mooi 
experiment.

Oreganoweg-Wisselweg
Dicht bij het centrum, tegen de Kruidenwijk 
aan, ligt nog een stuk ongebruikte grond. Het 
college stelt voor om deze ruimte beschikbaar 
te maken voor een supermarkt, die nu in de 
Kruidenwijk uit zijn jasje is gegroeid. Bij de 
nieuwbouw zouden er dan meteen een stuk 
of 90 woningen bij kunnen. Het presidium 
complimenteert het college met het heldere 
raadsvoorstel, dus misschien is het een idee 
als je een kijkje neemt. Zo ziet een goed raads-
voorstel er dus uit. Je kunt als burger invloed 
uitoefenen, bijvoorbeeld door in te spreken 
tijdens deze vergadering. Kijk op de site bij 
‘invloednu’ of bel met de griffie.

Campus in de binnenstad
Nou, daar is hij dan. Het alternatief voor de 
Voetnoot als plek voor de nieuwbouw van 
Windesheim. Het college geeft een technische 
toelichting, dus pure informatie over dit alter-
natief, geen politiek nog. Het plan is net zo 
gedetailleerd uitgewerkt als het Voetnootplan 
van een half jaar geleden. Da’s mooi, want dat 
betekent dat er te vergelijken en kiezen valt. Die 
beslissing is uiteindelijk aan de democratisch 
gekozen volksvertegenwoordiging, maar je kunt 
je er als inwoner natuurlijk ook helemaal in 
verdiepen. Bij de vorige bespreking (Voetnoot) 
waren er heel wat insprekers. Nu kun je ook weer 
invloed uitoefenen, maar dat kan pas volgende 
week, de 17e. Het is nu immers alleen inhoudelijk.


