De vorige Politieke Markt was niet op 12 september, want toen was de Raad op studiebezoek in Lelystad en Zwolle. Over enkele van
de besprekingen van 5 september schreven we vorige week.
https://gemeenteraad.almere.nl/vergaderingen/in-de-krant/

De agenda van de raad

Louis Armstrong

Aan de Louis Armstrongweg staan enkele leegstaande kantoorgebouwen. In onze stad is grote
vraag naar kleine en betaalbare woningen. De
gemeente en de eigenaren van de leegstaande
gebouwen zien kansen om deze kantoren om te
bouwen naar woningen. Dan moet er ook goed
gedacht worden over bijvoorbeeld parkeren en de
inrichting van de openbare ruimte, om wonen en
werken goed samen te laten gaan. Het College
heeft een gebiedsvisie gemaakt, waarin bepaald
wordt aan welke voorwaarden de transformatie
moet voldoen. De raad moet daarover besluiten.
‘s Middags krijgen de raadsleden een rondleiding
met toelichting. Tijdens de carrousel vormen
raadsleden hun mening, wellicht kan volgende
week al een besluit worden genomen.
Zaal Hout, 19:00

heeft veel verantwoordelijkheden én dit gaat veel
inwoners aan. Om hier een goed onderbouwde
mening (en eventueel besluit) over te kunnen
nemen, moeten raadsleden zich er echt grondig
in verdiepen en feiten en fictie kunnen scheiden.
Dat gaat het best zonder politieke druk. Daarom
komen drie deskundigen presentaties geven en
vragen beantwoorden. Ook voor u als inwoner
buitengewoon interessant om bij te wonen (of
online te volgen).
Zaal Stad, 19:00

vernieuwing van het centrum daar. Dat betekende vooral: goed luisteren en vragen stellen. Nu gaat de portefeuillehouder antwoord
geven op vragen die toen gesteld werden en
met de raadsleden meningen uitwisselen.
Zaal Hout, 20:00

Centrum Almere Buiten

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment

Asbest in Almere,
rondetafelgesprek

Dit onderwerp smeekt echt om de open informatie-uitwisseling zoals die bij een rondetafelgesprek in onze Politieke Markt mogelijk is. Het
is een beladen thema, de belangen zijn groot
(kosten, gezondheid én milieu), de gemeente

Vorige week sprak de Raad met inwoners
en ondernemers ín Almere Buiten over de

Experiment gesloten
coffeeshopketen
Tien gemeenten in Nederland kunnen meedoen met een landelijke wietexperiment.
Almere is ook genomineerd om deel te
nemen. Er zitten wel wat haken en ogen
aan en daarom consulteert het College de
Raad hierover, alvorens de nominatie te
accepteren. Heel gericht vraagt het College
twee dingen: 1) wat wil de Raad, nu blijkt
dat niet alledrie de Almeerse coffeeshops
willen meedoen en 2) is de Raad het met
het college eens dat het Rijk voor alle extra
kosten moet opdraaien?
Zaal Buiten, 20:00

Actueel: Eden Holland
De gemeente trok een half miljoen euro
uit voor een haalbaarheidsonderzoek naar
het initiatief van het educatief botanisch
park Eden Holland. Het plan werd op dat
moment als kansrijk gezien én zou ten tijde
van de Floriade open moeten zijn. Met het
onderzoek wilde het College de kansen én
de (financiële) risico’s voor de stad in kaart
brengen. De uitkomst is nu dat het College
adviseert aan de Raad om niet verder te gaan
met deze ontwikkeling. Het onderzoek biedt
niet genoeg houvast om het risico aan te
gaan. Reken er maar op dat dit onderwerp
heel binnenkort op de agenda van de Raad
verschijnt.
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