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Tijdelijke coffeeshop Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben genomen
over een tijdelijke coffeeshop in Almere Buiten. Er is besloten om in principe
een locatie in de havenkom in de Meridiaan in Almere Buiten te verhuren als
tijdelijke locatie voor de vestiging van een coffeeshop voor maximaal 6 jaar. Het
hiertoe genomen principebesluit ligt met bijbehorende stukken met ingang van
maandag 16 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en
met maandag 27 november 2017).

Wat is er besloten?
Het gemeentelijk coffeeshopbeleid biedt in Almere Buiten ruimte voor maximaal één
coffeeshop. Het college heeft op 3 oktober 2017 voorlopig besloten om een deel van de
havenkom in de Meridiaan beschikbaar te stellen voor een drijvende tijdelijke
coffeeshop. De locatie wordt voor maximaal 6 jaar beschikbaar gesteld, verdeeld over 3
periodes van 2 jaar (termijn gedoogbeschikking). Daarnaast is besloten om het
communicatietraject met de omgeving op te starten. Onderdeel van dit traject is de ter
inzagelegging van het principebesluit.

Vervolgproces
Het genomen besluit is een principebesluit. Er moet nog een definitief besluit worden
genomen. Om belanghebbenden de mogelijkheid te geven hun zienswijzen in te dienen
wordt het principebesluit ter inzage gelegd. Ingediende zienswijzen worden meegenomen
in de belangenafweging tijdens het definitieve besluit over de locatie.

Hoe kunt u reageren?
Van maandag 16 oktober 2017 tot en met maandag 27 november 2017 kan een ieder
schriftelijk, per e-mail via info@almere.nl of mondeling zijn zienswijze op het genomen
principebesluit indienen.
LET OP: u moet van de gemeente een ontvangstbevestiging krijgen, dan weet u zeker dat wij
uw zienswijze in goede orde hebben ontvangen.
U kunt uw zienswijze richten aan: het College van B & W van Almere, Postbus 200,
1300 AE Almere, o.v.v. ‘Coffeeshop Almere Buiten’. Het is ook mogelijk uw zienswijze
mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van
DSO/GO op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling
Gebiedsontwikkeling).
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Waar kunt u het plan inzien?
U kunt het principebesluit en de bijbehorende stukken digitaal inzien via de
gemeentelijke website http://buiten.almere.nl/coffeeshop. Op deze site kunt u ook meer
informatie vinden over het verdere proces. U treft hier ook een overzicht met veel
gestelde vragen en antwoorden.

Het papieren besluit ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis,
Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het besluit tijdelijke coffeeshop
bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt het besluit inzien op de volgende
tijden:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over genomen besluit kunt u contact opnemen met de gemeente via
info@almere.nl of via tel. 14036 onder vermelding van ‘Coffeeshop Almere Buiten’.
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