Groningen

Floriadebezoek

Er lopen acht Groningers door
de Almeerse wandelgangen.
Griffiemedewerkers en een fractievoorzitter uit het hoge noorden
komen kijken hoe hier de Politieke
Markt werkt. Onze griffier Jan Dirk
Pruim legt het systeem uit en daarna
lopen ze met onze griffiemensen een
avondje mee. Een mooi systeem, vinden ze het, zo open en transparant en
dan die vaste en korte vergadertijden!
Overzichtelijk en toegankelijk voor
de inwoners. Wandelgangen en een
ontmoetingsruimte. Wauw. Tja, voor
ons heel normaal.

Op het Floriadeterrein worden regelmatig rondleidingen georganiseerd.
Nu was er één speciaal voor de raad.
Dan wandelt ook directeur Peter
Verdaasdonk even mee. Voor de
raadsleden is het interessant om te
zien hoe de werkelijkheid er uitziet,
die voor hen vaker de gestalte heeft
van dikke dossiers met feiten en
cijfers.

Besproken in de raad
Klachtenrapportage
Als iets niet goed gaat in het contact tussen
inwoners en gemeentelijke organisatie, dan moet
dat verbeteren. Het helpt als inwoners met hun
zorg of klacht goed terecht kunnen. En dat kan
in Almere. De bezwaarschriftencommissie en
de ombudsman rapporteerden over de afhandeling van bezwaren en klachten in onze stad.
Onze raad kon hen en de portefeuillehouder in
een carrouselvergadering bevragen en zo hun
controlerende taak uitoefenen. Er is een kort
filmpje van gemaakt.

Participatieplan Floriade
Hoe betrekken we de inwoners bij de Floriade?
Het is best een beetje laat om het daar nog over
te hebben, vond een aantal raadsleden. Maar ze

vonden het ook fijn dat er nu een participatieplan
ís. Het ging weer om twee verschillende dingen:
de Floriade expositie en de woonwijk.

kunnen. Die boodschap kreeg het college mee
om uit te voeren bij het maken van de nieuwe
plannen voor de wijk.

De meeste voorstellen om de stad bij het evenement te betrekken konden op instemming
rekenen. Leuke dingen voor de Almeerders; een
Floriade Parade, lego-workshops of een boom
adopteren. Het was zo leuk dat een raadslid
zich afvroeg of dit nu een participatie- of een
marketingplan is.

Debat Vuurwerk

Maar voor dat andere deel, de ontwikkeling van
de woonwijk, moeten inwoners meer invloed
kunnen uitoefenen dan het college voorstelt, vindt
de raad. Die participatie, nota bene iets wat écht
lang in de toekomst doorwerkt, zou echt beter

Vuurwerk in de Raadzaal. Niet letterlijk, zelfs
niet figuurlijk, maar als onderwerp van debat. De
raad sprak er al diverse malen over. Maar waar
het eerder ging over vuurwerkvrije zones, daar
wilde nu een fractie met portefeuillehouder en
raad in gesprek over het volledig afschaffen ervan.
Of preciezer gezegd: of onze bestuurders moed
hebben om daaraan te gaan werken. De conclusie
is: nee. Kort gezegd: de portefeuillehouder vindt
het niet nodig en wacht liever landelijke oplossingen af. Andere raadsleden mengden zich in
het debat, sommigen schaarden zich achter het

idee voor afschaffing, anderen vonden het nog
niet nodig het erover te hebben. Er hoefde nu
geen beslissing genomen te worden genomen,
maar het was zeker interessant om te horen welke
argumenten de vóór- en tegenstanders van een
vuurwerkverbod gebruikten.

De agenda van de raad
Zonnepark Braambergen

Afvalzorgcomplex Braambergen, dat klinkt goed
voor een afgedekte vuilstort. De locatie wordt
nog gebruikt voor overslag, maar sinds maart
2008 wordt hier geen afval meer in de grond
gestopt. Nu is het een klein heuvellandschap van
de met een dikke laag schone aarde afgedekte
stortplaatsen. De eigenaar wil het gebied een
recreatieve toeristische bestemming geven en
er nu ook een zonneveld op aanleggen. Of die
twee voornemens elkaar in de weg zitten is niet
helemaal duidelijk. Het mag in elk geval niet
zomaar, want het wijkt af van het bestemmingsplan. De raad kan het toch mogelijk maken door
een verklaring van geen bedenkingen af te geven.
De portefeuillehouder komt het plan toelichten
en vragen beantwoorden.
Raadzaal, 19:45

Ligplaatsen Haddock
Het was nogal een tumult toen Jachthaven
Haddock er - vrij plotseling - mee stopte en de
ligplaatshouders merkten dat ze hun vaartuigen
elders moesten onderbrengen. Dat is niet het

probleem van de overheid, vond de portefeuillehouder, het gaat immers om een contract tussen verhuurder en huurder. Maar onder druk
van de publieke opinie én de Raad van Almere
zegde de wethouder toe te gaan helpen. Het plan
is er nu. Op diverse plekken in Almere komen
er ligplaatsen bij en Haddock-huurders krijgen
voorrang bij de toewijzing ervan. Er moet wel
een half miljoen geïnvesteerd worden om het te
realiseren en er zijn ook inwoners die juist niet
blij zijn dat er ligplaatsen in hun woonomgeving
komen. Een klassiek vraagstuk voor de raad:
welke belangen wegen het zwaarst?
Zaal Stad, 20:35

Duurzaamheidsagenda

APV

De raad komt bijeen om de duurzaamheidsagenda van het college te bespreken. Dit
concept-plan komt voort uit het coalitieakkoord
en het maakt de ambities en doelstellingen
van het college voor het verduurzamen van
onze stad inzichtelijk. Het is een behapbaar
document van nét geen 10.000 woorden,
da’s minder dan een kwart van een kleine
avonturenroman. De plannen zijn ambitieus
en daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan.
Voordat het college deze ideeën met andere
partijen gaat uitwerken in een definitieve
duurzaamheidsagenda, wil het van de raad
weten of de koers goed is.
Zaal Hout, 21:05

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
staan wetgevende regels op gemeentelijk niveau.
Het gaat bijvoorbeeld over openbare orde,
parkeerregels of vergunningen. Het college is
verantwoordelijk voor dit juridische document,
maar de raad moet het namens de inwoners vaststellen. Tussen de aanpassingen die het college nu
voorstelt, zit een onderwerp waar u enkele weken
geleden over kon lezen: het verbod op ballonnen.
Een meerderheid van de raad wilde dat verbod en
nu komt dat in de APV. Er staan overigens ook
andere interessante dingen in. Dankzij een ‘waswordtlijst’ ook nog eens vrij overzichtelijk. U vindt
deze lijst online in de bijlage bij het agendapunt
Zaal Haven, 21:50
Er is op 4 juli geen plenaire vergadering.
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