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5 december 2017
Het college van B&W heeft ingestemd met het 
Ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven

1 februari 2018
Vanwege het belang van dit plan voor Almere Haven is 
er op donderdag 1 februari 2018 een Politieke Markt in 
het stadsdeel. Plaats en tijd zullen binnenkort bekend 
gemaakt worden via http://gemeenteraad.almere.nl .

Vervolg in 2018
Na een positief besluit van de gemeenteraad op het 
Ontwikkelingsplan volgt de bestemmingsplanfase, 
die waarschijnlijk heel 2018 loopt. Zodra een 
ontwerpbestemmingsplan gereed is wordt deze, na 
aankondiging, ter inzage gelegd. Op dit moment 
kunnen zienswijzen op het ontwerp worden ingediend. 
Na reactie op de zienswijzen kan worden overgegaan 
tot vaststelling van het bestemmingsplan door de 
gemeenteraad. Na vaststelling staan de gebruikelijke 
bezwaar- en beroepsprocedures open.

Vervolg besluitvorming 3e Informatiebijeenkomst Ontwikkelingsplan Kustzone  
Almere Haven

Op maandag 18 december 2017 vond de derde en tevens 
afsluitende informatiebijeenkomst over de ontwikkeling 
van de Kustzone Almere Haven plaats in De Goede 
Rede. 

Tijdens deze druk bezochte informatiebijeenkomst 
heeft de gemeente Almere de Havenaren geïnformeerd 
over de uitkomsten van het participatietraject, het 
ontwikkelingsplan en het vervolgproces. 

Ter opening van de avond werd samen met de 
wethouder, vertegenwoordigers van de gemeente, 
bewoners en verenigingen kort teruggekeken op 
het gehele participatieproces. Tijdens verschillende 
informatie- en participatiebijeenkomsten is gesproken 
met bewoners, ondernemers, belanghebbenden en 
andere geinteresseerden uit de omgeving. Deze inbreng 
heeft samen met de  ambities en uitgangspunten van de 
gemeente de basis gevormd voor het ontwikkelingsplan 
voor de Kustzone Almere Haven. 
 

De informatiebijeenkomst was opgezet in de vorm van 
een informatiemarkt waarbij men zich op verschillende 
plekken kon laten informeren. Er waren grote zuilen 
geplaatst, waarop de ontwikkelingsplankaart, 
de uitkomsten van het participatieproces en een 
aantal impressies uit het ontwikkelingsplan waren 
afgebeeld. De gemeente Almere was aanwezig om het 
ontwikkelingsplan verder toe te lichten. 

Daarnaast was er een aantal verenigingen uit de 
Kustzone Almere Haven aanwezig om hun plannen 
voor de toekomstige situatie toe te lichten. En ook de 
bewonersgroep Kustzone Groen was aanwezig om hun 
standpunten en alternatieve plan zonder 
bebouwingsvormen te presenteren. 
 
Al met al een goede avond met een positieve sfeer en 
positieve reacties, maar waarbij ook ruimte was voor 
tegengeluid vanuit de actiegroep.
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