Agendapunten overleg bestuur Leisure Belang Almere &
Wethouder Ben Scholten 5 maart 2014
- Voortgang/1e uitkomsten project ‘Excellent Gastheerschap’
Het afstudeerproject van Kelly is op dit moment nog niet zover dat we uitkomsten
hebben om met bestuur SLBA te bespreken, en helaas dus ook nog niet met
EZ/Wethouder. Wel zijn we benieuwd hoe haar interview was met Jeroen Lubbers?
Overigens krijgt Kelly op dit moment steun van Martin Ort om wel de benodigde
informatie uit de markt te krijgen.

Voortgang ontwikkeling stadshart
Vorig jaar was men druk bezig met nieuw bestemmingsplan en initiatieven voor het
Stadshart. Hoe staat het met de plannen en wat kunnen die voor aantrekkelijkheid van
de stad betekenen?
Oneerlijke concurrentie
Verder vinden we het belangrijk voor heel Almere om onze zorg uit te spreken over
groeiende marktactiviteiten van (semi)overheden, waardoor het steeds lastiger wordt
voor ondernemers om hier mee te concurreren. We doelen op de zaalverhuur scholen,
horeca activiteiten van (sport)verenigingen, evenementen in de bibliotheek, kamperen
toestaan op plekken buiten overnachtingsaccommodaties, ligplaatsen ontwikkelen buiten
de jachthavens.
Is hier aandacht voor vanuit EZ? Wij stellen voor om met elkaar hier een convenant over
op te stellen om de kaders af te spreken, ook met ruimte voor wisselwerking. Stel dat
het mogelijk wordt gemaakt om activiteiten van non profit instellingen bij commerciële
ondernemingen mogelijk maken tegen lage tarieven, door subsidie mogelijkheden. Dit
zou helpen een marktconforme situatie te creëren.

Projectgroep ‘Waterplanten’
We begrijpen dat het niet is gelukt om de stranden en havens voor 1 januari 2014 te
privatiseren? Wat betekent dit voor de bezuiniging die in de begroting stond van
€ 200.000,- op beheer? Traject met Tjibbe Winkler loopt goed, maar ambtelijk voelen wij
ons niet serieus genomen. Geen reactie op brief van ondernemers, notulen die niet
binnen afgesproken termijn worden aangeleverd. De tijd dringt wederom. we hebben
zorgen over ontbreken van provincie (hoge/lage vaart) aan tafel, en de financiële
haalbaarheid. We gaan er vanuit dat het traject tot medewerking leidt om het probleem
op te lossen en niet dat dit traject straks een nieuw dossier wordt in de kast.
Zijn er kansen om Almere Fonds in te schakelen, aangezien een maaiplan kan bijdragen
aan het ecologisch robuust maken van de stad?

Verder moet duidelijk zijn dat van essentieel belang is dat er voor het seizoen ook
afstemming is qua maaien voor de evenementen. Nu lijkt zich de situatie zich voor te
doen dat op het Weerwater de kwaliteit van het water is verminderd door veelvuldig
maaien voor de Triathlon. Dit betekent dat de waterrecreatie de rekening krijgt voor een
evenement van 1 dag!

Status Kansenkaart
Hoe is het er mee?

Status gesprekken ondernemers Floriadeterrein (standpunt SLBA)
Leisure Belang stelt vast dat de in het gebied gevestigde recreatie ondernemers willen
blijven zitten op de huidige locatie. Het team Floriade/Growing Green Cities moet
daarom op die basis met de ondernemers aan tafel én aan de slag. Verder is belangrijk
om vast te stellen dat of de Floriade nu wel of niet door gaat; welke impact hebben de
Growing Green Cities plannen? Die zijn tenslotte bepalend voor de gebiedsontwikkeling
en daarmee komt er voor de ondernemers duidelijkheid. Die helderheid moet voor 1 juni
2014 er zijn.
Initiatieven Leisure (Kiosk Esplanade/Privatisering havens/
Informatie over initiatieven in de stad komen niet aan bij het SLBA bestuur; zoals
initiatieven in het stadshart, 30 jarig bestaan van de stad, informatie over de
privatisering. Hoe krijgen we dit op de rit?
Zijn er nog kansen voor ondernemers om aan te haken bij het 30 jarig bestaan? Rekent
men hier op? Dan is de routing niet goed bedacht want de meeste budgetten van
ondernemers zijn denken wij al vastgelegd voor 2014.

Vergunning verlening festivals / evenementen
VTH heeft afgelopen maanden weer een aantal keren verzuimd om vooroverleg te doen
met omliggende ondernemers. Zowel bij Weerwater als Almeerderstrand zijn hiervan
voorbeelden. Daarnaast worden aanvragen nog steeds niet goed openbaar gepubliceerd
(Almere Vandaag) en dus missen betrokken partijen de mogelijkheid om tijdig
zienswijzen in te sturen. Dit moet en kan beter!!
We stellen ook nog voor dat er, zeker gezien de groei van de stad met overal bebouwing,
er echt serieus gekeken wordt naar een goed evenementen locatie, Wij zijn ook erg voor
evenementen maar vinden dat die wel in de stad moet passen! Onze suggestie blijft de
oksel van A6/A27.

