BESPROKEN IN DE RAAD
raadsleden.” Wel verbaasden ze zich daarna
over de hoeveelheid publiek. “Is het altijd zo
druk op de Almeerse Politieke Markt?” We
hebben het even uitgelegd.

Woonvisie

De Omgevingswet verandert veel

Omgevingswet
Al ruim vóór de politieke markt begint, komen
22 raadsleden en fractieassistenten in een
van de vergaderkamers bijeen. Ze laten zich
voorlichten over de Omgevingswet. Met deze
wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke
ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.
Dat klinkt goed, maar is ook ingewikkelder dan
het klinkt. We besparen u de details, maar u
kunt ze zelf vinden op rijksoverheid.nl. Voor
raadsleden is het echter van groot belang om
tijdig te weten wat er verandert. In Almere
zitten er twaalf fracties in de raad. Dat er 22
deelnemers zijn geeft aan hoeveel belang de
raadsleden hechten aan hun kennis.

De raad moet niet alleen besluiten nemen
voor vandaag en morgen, maar ook voor de
verre toekomst. Zoals over het wonen in het
toekomstige Almere. Er was al een Woonvisie
uit 2009 en die is aan vernieuwing toe. Met
de Woonvisie 2019 blikt het college vér vooruit. Niet alleen de komende tien jaar, maar
tientallen jaren. College en raad spraken er
vanavond over in twee delen. Eerst werd de
raad geïnformeerd over de huidige stand van
zaken. Daarna kwamen er drie speerpunten
aan bod, waarover de raad zijn mening gaf.
Het college houdt hier terdege rekening mee
bij het maken van de nieuwe woonvisie.

Gregor Stam licht zijn plan toe
mogelijkheid van een openluchtzwembad in
Almere. Dit naar aanleiding van een breed
gesteunde petitie uit de stad. De raad riep de
wethouder op om de mogelijkheden te onderzoeken. Initiatiefnemer Gregor Stam zat in de
tussentijd niet stil en presenteerde een eerste
opzet van een parkachtige sportomgeving
met meerdere baden, een atletiekbaan en een
hardlooproute. Een wenkend perspectief dat
nu verder onderzocht gaat worden.

zijn er dus 13 politieke fracties in de Raad
van Almere actief. Meteen daarna begon het
stemmen over de moties.
Motie RV-16 over de integrale aanpak gebiedsontwikkeling werd aanvaard. Daarna kwamen
de Oosterwoldmoties.

Plenaire vergadering
Ligplaatshouders Haddock zijn massaal aanwezig

Ligplaatsen Haddock

Waterlandse politici op verkenning

Hoe doen ze dat?
Dat we in Almere een bijzonder politiek
systeem hebben weten ze in heel Nederland.
Regelmatig bezoeken delegaties van andere
gemeenten onze stad om te horen en te
ervaren hoe we het hier georganiseerd hebben. De 14e maart was er bezoek uit de
gemeente Waterland, onze overburen aan het
Markermeer. De bezoekers kregen een uitleg
en rondleiding. Een van hen omschreef het
systeem als “goed georganiseerd” en sprak
van een “gedisciplineerde houding van de

Er was grote onrust ontstaan onder de ligplaatshouders van Jachthaven Haddock. De
jachthaven bestaat per 1 mei niet meer en heeft
de huur aan de booteigenaren opgezegd. Maar
de meeste schepen liggen er straks nog wel en
niemand weet waar ze naar toe moeten. De
raad bracht partijen bijeen om erover te praten
en misschien oplossingen te vinden. Er waren
negen insprekers met zorgelijke verhalen. Maar
de gemeente (het college) is hierin geen partij,
stelde wethouder Jan Hoek, het is een zaak tussen verhuurder (Haddock) en ligplaatshouders.
De gemeente wil wel toestaan dat er nog een
paar weken na de sluiting boten blijven liggen
en de wethouder wil zeker meedenken. Er is
dus over gesproken, maar een echte oplossing
is er (nog) niet.

Openluchtzwembad

Eerder op de avond waren in de carrousel elf
moties besproken en de plenaire vergadering
stond zo goed als helemaal in het teken van
Oosterwold. Echter, bij aanvang vroeg en kreeg
raadslid Hassan Buyatui het woord. Hij melde
dat hij besloten had om uit de PvdA fractie te
stappen en als zelfstandige fractie Buyatui in
de gemeenteraad actief te blijven. Vanaf nu

RG-63 Herziening prijsverhoging
RG-60 Korting op grondprijs
RG-54 Geen BTW in grondprijs
RG-59 Prijs zonder projectontwikkelaars
RG-56 BTW-vrije doorwaadbare zones
RG-61 Stichtingskosten
RG-57 Grondprijs (ideologie)
RG-58 Overgangsregeling (vanaf 4 februari)
RG-64 Ruimhartige overgangsregeling
RG-55 Duidelijke overgangsregeling
RG-65 Openbaarmaking taxatie
RG-62 Second opinion

Raadslid Hassan Buyatui spreekt
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Op 17 januari van dit jaar besprak de raad de

DE AGENDA VAN DE RAAD
Lees de volledige en meest actuele agenda op: raadvanalmere.nl

Oosterwold, 2e ronde
Inwoners en betrokkenen kregen in de
voorgaande weken het woord, de wethouder
beantwoorde vragen en raadsleden dienden
een hele rij moties in, waarvan een klein
aantal werd aanvaard. Dat ging allemaal over
de grondprijs. Nu staat Oosterwold wéér
op de agenda, omdat de oorspronkelijke
bespreekpunten van de eerste bijeenkomst
nog steeds niet aan bod zijn gekomen. Het
gaat vanavond dus over onder andere over
de ontwikkelfilosofie, de waterkwaliteit,

wegen, afvalinzameling en voorzieningen.
Het zijn zeker interessante onderwerpen,
want Oosterwold lijkt in niets op hoe andere
woonwijken ontwikkeld worden. Daarom
moeten gemeente en inwoners gezamenlijk
naar nieuwe oplossingen zoeken. De raad wil
een evaluatie van het college om te horen
hoe dit loopt. Maar eerst bespreken raad en
college welke aandachtspunten in elk geval
geëvalueerd moeten worden.
Zaal Stad, 19:00

Speel- en beweegruimte
Vorige week spraken raad en college over de
ideeën. Zes raadsleden vertellen erover in een
filmpje op raadvanalmere.nl. Voor het vormen
van meningen en om daarover met elkaar van
gedachten te wisselen was echter geen tijd
meer. Dus komt het onderwerp meteen een
week later (op de volgende politieke markt)
terug op de agenda. Dat houdt de vaart erin.
Zaal Buiten, 19:00
In de plenaire vergadering komen er maar
drie onderwerpen. Kijk online voor de actuele
agenda.

Buiten spelen is leuk en gezond
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