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Rondetafelgesprek 
ondermijning

Baltimoreplein

Over plannen, Vis à Vis en hoe het eigenlijk werkt

Bestemmingsplan Poort Oost en Duin

De centrale ligging, goede infrastructuur en de 
ontwikkeling van Almere zijn enkele voordelen 
van onze stad, maar tegelijk ook extra risicofacto-
ren voor het ontstaan van georganiseerde crimina-

liteit, waaronder ondermijning. Uit het Nationaal 
Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit 
van de politie blijkt dat die naar verwachting 
de komende jaren zal toenemen. De gevolgen 
voor de inwoners van Almere en de samenle-
ving zijn potentieel groot. Portefeuillehouder 
Veiligheid (burgemeester Franc Weerwind) en 
fractievoorzitter Ulysse Ellian (VVD) besloten tot 
een gezamenlijke agendering voor dit rondeta-
felgesprek vanwege het belang dat zij hechten 
aan het bevorderen van het maatschappelijk 
besef wat ondermijning met onze samenleving 
doet. Diverse specialisten van politie en veilig-
heidsinstanties vertelden hoe het in Almere (en 
de regio) is gesteld en wat eraan wordt gedaan. 
Raadsleden kregen antwoorden op hun vragen. 
Het werd een verhelderende bijeenkomst, die 
leidde tot een beter gezamenlijk inzicht in waar 
het feitelijk over gaat en hoe we er als stad mee 
om gaan. In het slotwoord benadrukte indiener 
Ellian nog eens het belang van deze gezamen-
lijke niet-politieke aanpak, omdat het een strijd 
is die, zoals hij het verwoordde ‘wij nog niet aan 
het winnen zijn.’

Met een burgeractiviteit zetten inwoners een 
onderwerp op de agenda van de raad. Daarvoor 
moeten wel 50 handtekeningen verzameld 
worden, maar dat was voor de indieners van 
dit onderwerp geen probleem. Ze hadden er 
tien keer zoveel. De indieners spraken de raad 
ook toe. Met een beeldschermpresentatie met 
actuele foto’s van het plein deelden ze hun 
zorg en ontevredenheid over de ontwikkeling 

van het plein. Of liever gezegd: het uitblijven 
van de beloofde ontwikkeling. De raad liet 
zich goed informeren en stelde zich kritisch 
op. De wethouder zegde wat acties toe en wil 
het plein in een nieuw plan van aanpak voor 
vernieuwing meenemen. Een aantal raadsle-
den én de indieners waren daarmee niet erg 
gelukkig. In een filmpje op raadvanalmere.nl 
vertellen ze erover. 

Donderdagavond werd het middernacht met de 
politieke markt in Almere. Er waren heel veel 
onderwerpen te bespreken en heel wat beslui-
ten te nemen. Maar in de late uurtjes werd de 
vergadering langdurig geschorst, omdat fracties 
wilden overleggen hoe om te gaan met een motie 
op de gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
Poort Oost en Duin. Dat is het gebied waarin 
Theatergezelschap Vis à Vis gevestigd is. Over 
die huisvesting is wat tumult ontstaan, u kunt 
het bijna niet gemist hebben.  

Bestemmingsplan?
Hoe onze stad in grote lijnen wordt ingericht, 
ligt vast in bestemmingsplannen. De gemeente 
kan niet zomaar (in z’n eentje) besluiten ergens 
een weg aan te leggen of een woonwijk te laten 
bouwen. In een bestemmingsplan staat voor een 

gebied in de stad bijvoorbeeld of en wat voor 
soort woningen er komen. Of parken, bedrij-
ven en wegen. Niet de gemeente (=ambtenaren 
onder leiding van het College van Burgemeester 
en Wethouders), maar de Raad van Almere, de 
gekozen vertegenwoordiging van de inwoners, 
stelt bestemmingsplannen vast. En de inwoners 
worden altijd betrokken. Dat is in de wet in detail 
geregeld. En in Almere heeft de raad in 2015 
met het college afgesproken dat voor ingrijpende 
bestemmingsplannen een uitgebreide route 
gevolgd wordt. Hoe werkt dit?

Lange weg
Het is een hele klus. Neem nu deze ‘Gewijzigde 
vaststelling bestemmingsplan Poort Oost en 
Duin’. Dat voorgestelde plan is gebaseerd op 
een eerder vastgesteld plan uit 2007. Dat ging 

Waar is de agenda?
Normaliter vindt u op deze pagina ook de agenda van de aankomende politieke markt. Maar die 
is er deze week niet op donderdag, maar op dinsdag. Goeie kans dat u deze krant op woensdag 
leest. Dus: geen agenda in deze editie. Maar u wist inmiddels wel: op raadvanalmere.nl vindt 
u altijd de actuele agenda. Voordeel: het uitvallen van de agenda bood ons wel de gelegenheid 
u eens mee te nemen op de route van een bestemmingsplan. 

over heel Almere Poort, maar later is besloten 
het gebied in drieën te verdelen met voor elk 
stuk een apart bestemmingsplan. In december 
2015 startte de gemeente met het maken van het 
plan voor het gedeelte Poort Oost en Duin en 
toen al werden belanghebbenden erbij gehaald. 
In mei 2017 kwam het college met een concept 
ontwerpbestemmingsplan. Lees goed, dat is dus 
dubbelop, een concept van een ontwerp en dus 
nog lang geen bestemmingsplan. Maar wel com-
pleet en gedetailleerd. Dat concept ontwerp werd 
ter inzage gelegd en voor bewoners was er een 
inloopbijeenkomst. Belanghebbenden konden 
bezwaren of ideeën indienen: zienswijzen. De 
gemeente is verplicht met die zienswijzen iets te 
doen. Ze kan het plan op onderdelen aanpassen of 
naast zich neerleggen, mits goed beargumenteerd. 
De ambtenaren sleutelden verder, waarna het 
college in november 2017 een ontwerpbestem-
mingsplan aan de raad voorlegde. In deze versie 
waren nu ook de zienswijzen verwerkt. De raad 
keurde het goed en het ontwerpplan werd ter 
inzage gelegd aan de stad in december 2017. 
Half januari was deze terinzagelegging voorbij en 
opnieuw waren er zienswijzen ingediend. Ook díe 
zijn gezien en beoordeeld en nu ligt er een dus 
het voorstel voor een nieuw bestemmingsplan.

Op orde brengen
De raad moet dit bestemmingsplan en de reac-
ties op de zienswijzen beoordelen. Is hij ermee 
akkoord, dan wordt het definitief. Maar raadsle-
den kunnen nu nog moties en amendementen 
indienen, waarna de hele raad daarover praat en 
besluit of die worden toegevoegd aan het plan. In 
die fase zitten we nu. Een aantal fracties wil er 

echter nog geen besluit over nemen, omdat dit 
bestemmingsplan ook gaat over de plaats waar 
Theatergezelschap Vis à Vis gevestigd is. Die wil 
daar blijven zitten, maar volgens het plan is het 
mogelijk dat ze moeten verhuizen. Vis à Vis stelt 
dat ze harde toezeggingen hebben dat dit hun 
definitieve vestigingsplaats is, ook nà de pacht-
overeenkomst tot 2025, maar vorige wethouders 
hebben er (kennelijk) niet voor gezorgd dat dat in 
het bestemmingsplan geregeld werd. Er ontstaat 
daarom nu een lastige belangenafweging. Op en 
rond het terrein van Vis à Vis kunnen volgens 
het plan woningen gebouwd worden. Die zijn 
hard nodig en het levert geld op. Maar zolang het 
theatergezelschap daar zit, kan dat dus niet en als 
ze er ‘eeuwig’ blijven zitten, kan dat gebied dus 
nooit voor woningbouw worden bestemd en dat 
kost vele miljoenen. Een aantal raadsleden zegt 
nu: college, breng dat eerst maar eens op orde. 
En de motie die donderdagavond de gemoederen 
bezig hield, ging erover of en wanneer de raad 
dit voorstel zou gaan bespreken. De uitkomst 
was: de motie werd ingetrokken. Het onderwerp 
komt daarom volgende week terug op de agenda.


