DE AGENDA VAN DE RAAD
Lees de volledige en meest actuele agenda op: raadvanalmere.nl
De agenda van de raad 4 april 2019. Vorige
week was er geen politieke markt. Daarom
nu alleen een agenda voor aanstaande donderdag.

Stationskwartier Almere Centrum
In november en december waren er inloopavonden en werd de raad geconsulteerd. Nu vraagt
het college aan de raad om een concreet plan
vast te stellen: Visie en Aanpak Stationskwartier
Almere Centrum. Ruimtelijke ordening is een
van de belangrijkste aandachtsgebieden van de
Raad van Almere. Het is immers de ruimte van
ons allemaal tezamen. En het gebied rondom
Station Almere Centraal is extra belangrijk.
Niet alleen omdat veel inwoners er gebruik van
maken, maar ook omdat het voor bezoekers
nu en straks (denk aan Floriade) het eerste

Desgewenst kan een van de wethouders zich
in de discussie mengen. Zaal Buiten, 19:00

contact met Almere is. Het college bekijkt
de ontwikkeling van het gebied sterk vanuit
de kansen die er liggen. Wilt u weten hoe de
ontwerpplannen eruitzien? https://centrum.
almere.nl/stationskwartier/ Zaal Hout, 19:00

Eden Holland

Jachthaven, 2x
Eerst spreekt de raad over een motie die het college oproept de ligplaatsen in stand te houden
totdat er voor hen een structurele oplossing is
gevonden. Aansluitend praat de raad met de
wethouder over de toekomstplannen voor hetzelfde gebied. De jachthaven werd in december
2018 door de gemeente aangekocht en vanaf
1 mei 2019 is dit gebied van de gemeente. De
raad verlangde dat het college met een aantal
scenario’s zou voorstellen over hoe de jachthaven in het Floriadegebied kan worden ingepast.

Dát heeft het college nu gedaan; er zijn drie
scenario’s bedacht en de raad mag aangeven
welke de voorkeur heeft. Echter, de Volggroep
Floriade (zie elders op de pagina) constateert
dat het (nog) onduidelijk is of de raad wel in
staat wordt gesteld een integrale afweging te
maken. Alleszins reden voor een goed gesprek
tussen raad en college. Zaal Stad, 19:00

In januari sprak de raad hier al over. Toen
verlangde de raad meer informatie. Die wordt
vanavond geboden. De Stichting Eden Holland
geeft een presentatie, waarna de raadsleden
vragen kunnen stellen aan de stichting en aan
de portefeuillehouder. Naar schatting duurt dit
alles een uurtje. Wilt u de presentatie bijwonen,
dan kunt u natuurlijk naar het stadhuis komen,
maar u kunt ook online de vergadering live
volgen. Zaal Haven, 20:00

Volggroep Floriade
Om bij grote projecten beter de vinger aan
de pols te kunnen houden, benoemt de raad
vanuit haar midden een aantal raadsleden die
zich geconcentreerd daarmee bezig kunnen
houden. Ze worden daarvoor speciaal ondersteund door een professional van de griffie en
er is speciaal budget voor. Zo kunnen ze zich
ook door andere bronnen dan het college laten
informeren. Voor de Floriade is nu een groep
van vier raadsleden actief in de Volggroep
Floriade. De volggroep werd (bij raadsbesluit)
ingesteld in 2016 en na de verkiezingen
opnieuw samengesteld. De raad heeft nu
behoefte om met elkaar in een vrije discussie
van gedachten te wisselen over de Volggroep.

Online en live de vergadering volgen?
Ga naar Raadvanalmere.nl. Klik in de
blauwe balk de meest linkse button aan
“De agenda en opnames van de Politieke
Markt”. U komt in de agenda. Klik op de
dag die u wilt bekijken (nu: 4 april, 548e
Politieke Markt). U ziet de hele agenda
van de raad in alle kamers. Eden Holland
staat geprogrammeerd in Zaal Haven om
20:00 uur.
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GEMEENTERAAD - Woensdag 3 april 2019

Pagina 13

