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BESPROKEN IN DE RAAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

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

Essentaksterfte

Raadsleden lieten zich vorige week diepgaand 
informeren over de Essentaksterfte en de 
gevolgen daarvan. Er zijn al veel bomen gekapt 
in Almere en er moeten er nog meer volgen. 
Of niet? In dit rondetafelgesprek en ging het 
erom betrouwbare feitelijke kennis te vergaren. 
Wat blijkt: niet alle bomen hoeven meteen om. 
Sommige kunnen blijven staan, maar moeten 
wel jaarlijks gecontroleerd worden. Dat maat-
werk kost natuurlijk weer meer dan een heel 

bosvak tegelijk vernieuwen. Over een week of 
twee komt het onderwerp opnieuw op de agenda 
om de politieke meningen te vormen. Op basis 
daarvan gaat de raad doen wat ze moet doen: 
niet verder praten, maar (politiek) handelen. Dat 
wil zeggen, na de belangenafweging kan hij een 
besluit nemen dat door het college moet worden 
opgevolgd. Minder bomenkap? Over een paar 
weken weten we meer.

Hout Noord
In Almere Hout Noord, beter bekend als 
Nobelhorst, zijn minder woningen gebouwd dan 
gepland. Dat is geen toeval, maar een bewuste 
keuze van de ontwikkelaars. Ze wilden een echt 
dorpse sfeer scheppen. Probleem is nu dat er te 
weinig grond overblijft om de geplande woningen 
nog bij te bouwen, terwijl er juist zoveel meer 
woningen nodig zijn. De raad is verdeeld over de 
oplossingen. Twee kregen de meeste aandacht. 
Moeten de voorzieningen naar buiten de wijk, 
terwijl de huidige bewoners daar niet op rekenden? 
En de tweede: dat dorpse karakter is mooi, maar 
moeten we daar de woningruimte voor opofferen?

Petitie afvalstoffen

In Almere betalen eensgezinshuishoudens 
evenveel afvalstoffenheffing als gezinnen met 
méér gezinsleden. De petitionarissen vinden dat 
onrechtvaardig en willen een gedifferentieerder 
tarief. Ruim 1.800 inwoners ondertekenden de 
petitie. Een petitie is voor een gemeenteraad een 
signaal uit de stad. De raad kan en mag, maar 
hóeft er niets mee te doen, behalve er kennis van 
te nemen. Het wachten is nu of er raadsleden 
zijn dit het signaal oppakken.

Perspectiefnota
In de Perspectiefnota geeft het college een vooruit-
blik op de plannen voor volgend jaar. Door dat nu 
al te doen, zo vroeg in het jaar, wordt de raad in de 
gelegenheid gesteld haar invloed uit te oefenen, 
nog voordat ambtenaren een complete begroting 
hebben samengesteld. Bij de bespreking konden 
alle fractievoorzitters hun mening erover geven. 
De kersverse wethouder Julius Lindenbergh rea-
geerde er als portefeuillehouder op. Tijdens de 
bespreking interrumpeerden de fracties elkaar, 
maar het leverde weinig spektakel op.

Participatieplan Floriade
‘De stad moet méér betrokken worden bij het 
Floriade-evenement, maak daarvoor een parti-
cipatieplan.’ Dat is, simpel gesteld, de opdracht 
die de Raad van Almere aan het college gaf. In 
deze bijeenkomst doet het college dat. Er ligt een 
voorstel, de portefeuillehouder licht dat kort toe 
en daarna gaat de raad er over in gesprek.

Marktverordening
Vorige week werd maar liefst twee uur uitgetrok-
ken voor een technische toelichting. Na ander-
half uur waren de aanwezigen uitgepraat. Het 
ging toen helemaal over de inhoud, waardoor 
de raadsleden nu terzakekundig hun mening 
kunnen vormen. Vanavond wordt dus pas echt 
zichtbaar hoe de verschillende fracties over de 
toekomst van de Almeerse markten denken.

Vorige week vrijdag organiseerde de Raad van 
Almere samen met de Almeerse Scholengroep 
en de Nationale Jeugdraad (NJR) een jongeren-
debat. En wat voor een. Jongeren van 12 tot 20 
jaar kregen ‘s morgens twee uur training van 
speciale begeleiders van de NJR, ze lunchten 
samen met een aantal raadsleden en gingen er 
‘s middag flink mee in debat. Voor de gelegen-
heid stelden raadsleden hun voorname zetels 
ter beschikking. 

De jongeren hadden zich écht goed voorbereid 
en kwamen met serieuze kwesties. Ze brachten 
de voorzieningen voor jongeren ter sprake en 
benoemden de problemen met duurzaamheid in 
onze stad. Heel specifiek én vindingrijk gingen 
ze in op mogelijke oplossingen voor zwerfafval. 
De raadsleden stelden vragen en reageerden over 
het algemeen erg ontvankelijk, kort en concreet. 
Dat was wel een keer verfrissend.

Behalve de debatterende jongeren deden ande-
ren via social media kanalen mee. En ook in 

schoolklassen of vanuit huis kon je meedoen. 
Op de schermen in de raadzaal werden de social 
streams getoond en er werden peilingen gehou-
den. Het verbond de politici in de raadzaal, de 
jongere en oudere, met hun stad. Alleen al via de 
Facebook live stream werden ruim 1800 mensen 
bereikt en waren er meer dan 500 reacties.Veel 
korter dan dit kunnen de lijnen met de stad niet 
worden en het is prachtig dat het samen met 
de jonge generatie is dat de raad deze methode 
verkende. De uitzending is overigens nog steeds 
te zien op facebook.com/raadvanalmere.

Jongerendebat

CONFERENTIE WONINGNOOD: 
5 juli, 12:30-17:00u.
Vier raadsfracties vinden het tijd voor 
concrete actie op toenemende woon-
ruimtevraag in Almere. Tijdens een 
middagconferentie komen terzake 
kundige inleiders aan het woord en 
zijn er twee rondetafelgesprekken met 
woningbouw-betrokkenen uit de stad. 
Maar ieder die een rol speelt (of kan 
spelen) in de bouwopgave van de stad 
kan meeluisteren. Dat moet vanaf de 
publieke tribune in de Raadzaal, want er 
wordt niet op video opgenomen. Omdat 
de conferentie begint met een brood-
jeslunch, is het absoluut noodzakelijk 
dat u zich zo snel mogelijk aanmeldt 
op raadsgriffie@almere.nl.

Carrousel:
Een onderwerp dat al vele malen in de carrousel 
besproken werd. De meningen in de raad lopen 
duidelijk ver uiteen. Wil de ene fractie iedereen 
er gewoon vrij in laten, een andere vindt dat de 
overheid het voortouw moet nemen om overlast 
in te dammen. Er zijn overeenkomstig tegenge-
stelde moties ingediend, maar voordat daarover 
gestemd wordt, gaat de raad over dit onderwerp 

een debat aan. Dat is een interessante politieke 
route. Het doel van een debat is namelijk niet om 
overeenstemming te bereiken, maar om anderen 
te overtuigen van de eigen mening. De verschil-
len van inzicht worden daardoor glashelder. De 
keuzes die later bij de moties worden gemaakt, 
komen daardoor eveneens in een helder daglicht 
te staan. 

Plenair:
Vuurwerkvrij


