BESPROKEN IN DE RAAD
Volggroep Floriade

Speel- en beweegruimte

De Floriade is een groot en complex project
in onze stad. De raad heeft er kaders voor
gesteld en moet het proces controleren. Van
een afstandje, dat wel, want het is de verantwoordelijkheid van het college. Maar omdat
het zo’n groot project is, heeft de raad in 2016
besloten een aantal van de raadsleden speciaal
te benoemen om de processen te volgen. Het
is goed om na een paar jaar te kijken naar het
functioneren en de (eventuele) voortzetting.
Vanavond sprak de raad erover en vroeg het
Presidium een plan met verschillende voortzettingsscenario’s te maken. Op basis daarvan
besluit de raad hoe wordt verder gegaan.

Mooie plannen. Dat is kort samengevat wat
de raad vond van het voorgestelde speel- en
beweegruimtebeleid. Maar er kwamen wel
drie amendementen en drie moties op. Die
benoemen dingen die de raad van belang
vindt om toe te voegen of te veranderen in
het voorgestelde beleid. Maar ook over die
aanpassingen moet democratisch besloten
worden, dus werden ze vanavond besproken.
De tijd was nét te kort, dus volgende week
gaat de bespreking door, maar als dat verder
goed gaat, komen deze zes aanpassingen én
het beleidsplan volgende week in de besluitvorming.

Stationskwartier
Grote plannen voor de stad rond Almere
Centrum. In december sprak de raad over
hoe zij denkt - namens de inwoners - over
de herinrichting van station en de directe
omgeving. Met die wensen in gedachten levert
het college twee plannen aan. Een nog vóór
de zomer over de revitalisatie van het station
zelf, maar het voorstel dat vanavond besproken
wordt betreft het gebied eromheen; het stationskwartier. Het doel van de vergadering is:
politieke meningsvorming. Dat betekent dat de
raadsleden door middel van een bespreking met
de wethouder een goed onderbouwde politieke
mening konden vormen. Enkelen kondigden
amendementen of moties aan. In een volgende
bespreking worden die besproken en daarna
kan er een democratisch besluit komen. Enkele
raadsleden geven hun mening in een filmpje
op raadvanalmere.nl.

Oosterwold

Oosterwold stond al een paar keer op de agenda,
maar vanavond was pas de tweede bespreking
over de manier waarop de gemeente haar rol
in het project neemt. In de vorige vergadering
(21/3) kon de wethouder niet alle vragen beantwoorden, maar de raad ging ermee akkoord
dat die antwoorden in een raadsbrief werden
gestuurd. Op 2 april deed het college dat, u vindt
die brief op raadvanalmere.nl onder het kopje
‘Brieven’. Vanavond was er daarom alleen een
tweede ronde (‘tweede termijn’) van de politieke
bespreking door de raadsleden en een reactie van
de wethouder. Nu ook duidelijk is dat ongeveer
een derde van de zelfbouwers in aanmerking
komt van de extra coulanceregeling (vanwege de
prijsverhoging), was er ook flink wat publiek, dat
na de vergadering in de wandelgangen met politici in gesprek ging. We zijn nog niet uitgepraat
hierover. Volgende week komen er twee moties
in stemming en een debat.
Er was geen plenaire vergadering.

DE AGENDA VAN DE RAAD
Lees de volledige en meest actuele agenda op: raadvanalmere.nl
Poort Buitendijks
Let op: deze carrouselvergadering vindt plaats
in Marina Muiderzand en dus niet in het
stadhuis! Er zijn plannen om het gebied rond
de Marina Muiderzand en de ernaast gelegen
woontorens anders in te richten. De gemeente
is hier al geruime tijd mee bezig. Er zijn al
de nodige contactmomenten geweest tussen
bewoners en andere betrokkenen enerzijds en
de initiatiefnemers en gemeente anderzijds. De
gemeente heeft nu een ontwerp bestemmingsplan gemaakt, maar voordat het aan de hele
stad formeel ter inzage wordt gelegd, nodigt het
college de gemeenteraad én belanghebbenden
uit om er over te praten. Er is gelegenheid
tot inspreken, u moet zich daarvoor vooraf
wel aanmelden. Dat kan tot uiterlijk 12:00
uur op de dag van de bespreking (11/4) via
raadsgriffie@almere.nl.
In deze vergadering wil de raad de bewoners
het woord geven, maar ook haar (eerste) politieke mening meteen delen én de wethouder
vragen laten beantwoorden. De beschikbare tijd
moet dus slim verdeeld worden. In het eerste
uur gaat alle aandacht naar de aanwezigen
en de insprekers. Echter, hoeveel insprekers

leden hun drie belangrijkste politieke stand- of
aandachtspunten met elkaar en de wethouder
bespreken. Het publiek is nu toehoorder, maar
kan op deze manier op dezelfde avond al wel
vernemen hoe de politieke keuzes liggen.
Marina Muiderzand, 19:00 uur.

Mobiliteitsvisie

er ook zijn, er is maximaal een half uur totale
inspreektijd. Het staat insprekers vrij te zeggen
wat ze willen, maar het is weinig zinvol om
eerder ingebrachte argumenten opnieuw te
benoemen. Tenzij u ze onvoldoende terugvindt
in het ontwerp bestemmingsplan. Evenmin is
het nuttig om opmerkingen van andere insprekers te herhalen. De raad wil (en moet) vooral
met de stad in gesprek om een goed politiek
standpunt te kunnen bepalen. Daarom is de
tweede helft van het eerste uur bedoeld voor
reacties van de raad op de insprekers en dialoog tussen raad en aanwezigen. In het tweede
uur van de vergadering kan de wethouder het
voorstel toelichten, waarna de aanwezige raads-

Almere is qua infrastructuur niet bepaald doorsnee. In onze stad zijn de verkeerssystemen
voor fiets, de auto en het openbaar vervoer
vrijwel overal gescheiden. Daarnaast kent
Almere een grote uitgaande pendel, ofwel: er
reizen veel forenzen tussen Almere naar een
werkplek buiten de stad. Er moet goed over
worden nagedacht over hoe we ons als stad
verder ontwikkelen op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. En de gemeenteraad
heeft daar nadrukkelijk een stem in. In deze
consultatievergadering wil het college aan de
hand van twaalf stellingen de mening van
de raad peilen en dat gebeurt op een bijzondere manier. In plaats van de gebruikelijke
gesprekken aan de tafel, nemen de raadsleden
over een bepaalde stelling een positie in op
een lijn op de grond, die loopt van ‘helemaal
mee eens’ naar ‘helemaal mee oneens.’ Zo

wordt letterlijk zichtbaar wat hun standpunt
is. En vanaf die positie gaan ze met elkaar in
debat. De verwachting is dat deze dynamische
werkvorm sneller tot resultaten leidt en voor
toehoorders veel meer duidelijkheid schept.
Raadszaal, 19:00.

Plenair

Sowieso twaalf voorstellen komen in de besluitvorming, zeven daarvan gaan over hetzelfde
onderwerp: het speel- en beweegruimtebeleid.
Maar waarschijnlijk komt er ook een debat
(Oosterwold) en extra moties/amendementen
(Oosterwold en Stationskwartier). Dus, u weet
het intussen wel: check de agenda online.

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar er
kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

GEMEENTERAAD - Woensdag 10 april 2019

Pagina 17

