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BESPROKEN IN DE RAAD
Bestemmingsplan Poort Oost en Duin Bestemmingsplan Poort Buitendijks
We willen -als stad- snel woningen bouwen. Maar
voordat grond kan worden verkocht waarop die
huizen komen, moet er eerst in bestemmingsplannen staan waar dat mag. Daarom moet het
bestemmingsplan voor Almere Poort Oost en
Duin snel worden vastgesteld. Maar, onderdeel
van dit bestemmingsplan is het stuk grond
waarop Theatergezelschap Vis à Vis staat en ook
de ruime zone daaromheen, waar je het geluid
van de voorstellingen goed kunt horen. We weten
allemaal inmiddels dat de theatermakers daar
niet weg willen. Dinsdagavond werd duidelijk
dat een flink deel van de raad dat ook niet wil.
Er moet dus een oplossing worden gevonden.
Om de voortgang van de huizenbouw op andere
plaatsen in Poort niet te remmen, is de raad
nu van plan via een amendement om het Vis à
Vis-gebied uit dit bestemmingsplan te halen en

Dit onderwerp werd nu niet besproken op
deze Politieke Markt, maar wel eerder, namelijk op 17 april op locatie in de haven Marina
Muiderzand. De uitkomst was toen dat de raad
van het college verlangde dat er beter geluisterd
wordt naar wat de betrokkenen willen (met
name de inwoners). En de raad wilde dat er
eerst goed aan hen gerapporteerd werd hoe
iedereen betrokken is, alvorens er een bestemmingsplan wordt voorgesteld. Het college heeft

nu een brief aan de raad gestuurd, waaruit blijkt
dat er al nader is gesproken met partijen en dat
er met hen wordt gezocht naar mogelijkheden
voor een plan waar iedereen mee kan leven.
Om dit te kunnen doen, wordt het ontwerp
bestemmingsplan later dan gepland ter inzage
gelegd. Het is een goed voorbeeld van hoe de
raad samen met (en dankzij) geëngageerde
inwoners een corrigerende invloed kan hebben
op het bestuur van de stad.

er een apart ‘postzegelbestemmingsplan’ van te
maken (ja, zo heet dat echt, in bestuurskringen).
Dat maakt het mogelijk iets meer tijd te nemen
voor het vinden van de beste oplossing voor de
stad. En -ook belangrijk- de raad behoudt haar
zeggenschap hierover.

Volggroep Floriade

Agenda

Vanwege de schaal en complexiteit van de Floriade
stelde de Raad van Almere vanaf het begin de
Volggroep Floriade in. Een volggroep is een
kleine groep raadsleden die ten behoeve ván en
voor de besprekingen ín de raad over dat project
adviezen kan geven. Gevraagd en ongevraagd.
Toen de Floriade weer een volgende fase inging,
wilde de raad nog eens nut en noodzaak van
een dergelijke groep bespreken. Antwoord: ja!
Wel is in overweging gegeven dat de volggroep
meer onafhankelijke deskundigen moet kunnen
benutten. En ook dat de leden van de volggroep op
dit onderwerp geen woordvoerder van de fractie
moeten zijn, zodat de volggroepadviezen niet

Donderdag 6 juni is er een Politieke Markt
met maar één onderwerp: de Perspectiefnota.
Maar eigenlijk gaat die niet over één onderwerp,
maar over alle onderwerpen waar het lokale
bestuur zich mee bezig houdt. Deze nota toont
namelijk letterlijk het toekomstperspectief van
het college.
De Perspectiefnota is niet zozeer een nieuwe
stap in de begrotingscyclus van de gemeente,
maar wel een veranderde. Dit nieuwe document
biedt -meer dan voorheen in de Voorjaarsnotaeen overzicht van lopende kosten en budgetten
in relatie tot nieuwe voorgenomen plannen.

op voorhand een politieke lading krijgen. Het
voorstel is nu terug gegeven aan het presidium
met het verzoek om -rekening houdend met de
uitspraken uit deze discussie- de volggroep (weer)
aan de slag te laten gaan.

Het maakt het voor de raadsleden duidelijker
wat de financiële stand van zaken ís en wat
het zou moeten worden.
De Perspectiefnota 2020 staat online en is heel
overzichtelijk door te nemen: almere2020.
perspectiefnota.nl
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