
Aeres Hogeschool

De school komt met twee gebouwen in het 
Floriadegebied. Eén daarvan moet 56 meter 
hoog worden. Maar het bestemmingsplan staat 
op deze plek maximaal 12 meter toe. Dat blijkt 
een fout te zijn. In de eerder goedgekeurde 
gebiedsvisie stelde de raad namelijk vast dat op 
die plek wel hogere gebouwen mogen komen. 
Om dat nu mogelijk te maken, vroeg het college 
de raad om toestemming door een verklaring 
van geen bedenkingen te verstrekken. Er is 
haast bij, want het gebouw krijgt al tijdens 
de Floriade een publieke rol. In de carrou-

sel werd het onderwerp besproken. De raad 
onderstreepte nog eens het belang van hoger 
onderwijs in de stad en vroeg ook aandacht voor 
de parkeergelegenheid rond het toekomstige 
gebouw. Tijdens de plenaire vergadering, een 
uurtje later, ging de raad akkoord. De aanvraag 
van Aeres wordt nu ter inzage gelegd. Als het 
college daarna de vergunning verleend, kan 
de school aan de slag.

11 april: De raad vergadert 
in Almere Poort!
Een van de carrouselvergaderingen vindt op 11 
april plaats in Marina Muiderzand. Het gaat 
over het bestemmingsplan voor de kustzone 
van Almere Poort. Het is géén informatieavond, 
maar een politieke bespreking van de plannen 
tussen de raad en het college. De bijeenkomst 
is openbaar, zodat het publiek de standpunten 
van de partijen kan horen. Meer nog, inwoners 
kunnen ook inspreken en op een andere manier 
hun mening laten horen. Over hoe dat gaat 
leest u volgende week meer.

BESPROKEN IN DE RAAD
Deze week maar een halve raadspagina in uw 
krant. Aanstaande donderdag is er namelijk 
geen politiek markt, dus pas volgende week 
vindt u hier de agenda van 4 april. Overigens 
zijn de meeste raadsleden volgende week 
wel een hele dag voor u aan het studeren om 
kennis en vaar-digheden voor het raadswerk 
te vergroten. 

Oosterwold
Wat is de rol van de overheid in Oosterwold? 
De ambitie om zoveel mogelijk aan de initiatief-
nemers over te laten botst met de wettelijke 
taken van de gemeente en haar rol als hoe-
der van het algemeen belang. Op zoek naar 
oplossingen legde het college aan de raad een 
veelheid aan praktische kwesties voor. Zoals 
waterkwaliteit, kavelwegen of afvalinzameling. 
Door die agenda ging de raad zelf in detail mee-
denken en dat is eigenlijk niet de bedoeling. De 
raad hoeft geen oplossingen aan te dragen, die 
moet kaders stellen en controleren. Dat bleef 
in deze vergadering wel overeind. De ambitie 
van de terughoudende overheid werd breed 

gedragen. Toch was er ook discussie tussen 
raadsleden onderling, zodat de wethouder geen 
tijd meer had overal antwoord op te geven. Ze 
gaat dat nu schriftelijk doen. Daarna komt het 
opnieuw in de carrousel. 

Speel- en beweegruimte

Twee jaar geleden sprak de raad voor het eerst 
over de wens om een beleidskader voor speel-
plekken in de stad. Een jaar geleden spraken 
college en raad over wie en wat en daarmee 
konden ambtenaren aan de slag. Ze betrok-
ken de stad er behoorlijk intensief bij en voor 
dat participatietraject spraken veel raadsleden 
hun waardering uit. Ook de beleidsnota zelf 
werd geprezen. Wel vindt de raad de plannen 
nogal ambitieus en wil ze de vinger aan de 
pols houden. De wethouder moet over twee 
jaar rapporteren over de resultaten. Daarmee is 
dit onderwerp nog niet afgerond, want diverse 
fracties bereiden moties en amendementen 
voor. Bijvoorbeeld om de schoolpleinen meer 
te vergroenen, meer plekken voor kinderen met 
een beperking in te richten, de buurtinspraak 
te verbeteren of de speelplekken meer centraal 
in een wijk te situeren. Er komt dus sowieso 
een vervolgbespreking hierover.
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