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Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 10 juli 2018 heeft het college van B&W van Almere besloten om de havenkom in 

de Meridiaan in Almere Buiten niet als locatie te verhuren voor de exploitatie van 

een tijdelijke coffeeshop. Met deze brief willen wij u hierover informeren. 

 

Het college heeft op 3 oktober 2017 een voorlopig besluit genomen om de 

havenkom beschikbaar te stellen voor een drijvende coffeeshop. Voor het definitieve 

besluit moest eerst gesproken worden met de omwonenden en ondernemers  

rondom de havenkom. Hiervoor is een communicatietraject opgestart en heeft het 

voorlopige besluit 6 weken ter inzage gelegen. 

 

Samenvatting van uitkomsten  

De uitkomsten van het communicatietraject en de inspraakprocedure zijn als volgt: 

- Op 16 oktober 2017 is een bewonersavond bezocht door 60 mensen. De 

reacties waren overwegend negatief over de havenkom als locatie voor een 

coffeeshop. Enkele bewoners waren positief. 

- Er is een lijst met 57 handtekeningen ingediend van bewoners uit de 

Palembangweg die protesteren tegen de coffeeshop. 

- Een online petitie tegen de komst van de tijdelijke coffeeshop in de 

havenkom is 1.112 keer ondertekend. Op 7 december 2017 is de petitie 

aangeboden aan de gemeenteraad. 

- Het principebesluit heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 37 

inspraakreacties ingediend. Alle zienswijzen waren negatief over de 

havenkom als locatie voor een tijdelijke coffeeshop. 

- De beide ROC’s hebben laten weten zich grote zorgen te maken over de 

mogelijke komst van een coffeeshop.  

 

Havenkom Meridiaan niet beschikbaar voor tijdelijke coffeeshop  

Op basis van deze uitkomsten concludeert het college dat er in de omgeving van de 

havenkom veel weerstand leeft tegen de mogelijke komst van een tijdelijke 

coffeeshop op deze locatie. In maart 2018 is dit onderwerp ook besproken tijdens de 

Politiek Markt. Op 15 maart 2018 is een motie aangenomen waarin de raad het 

college verzoekt om geen tijdelijke coffeeshop toe te staan in de havenkom van de 

Meridiaan.  
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Door het communicatie- en inspraaktraject en het gesprek in de raad zijn alle 

belangen in dit dossier geïnventariseerd en kon vervolgens het definitieve besluit 

worden genomen. Besloten is om de havenkom in de Meridiaan niet beschikbaar te 

stellen als tijdelijke locatie voor een coffeeshop. Het definitieve collegebesluit kun u 

binnen enkele dagen vinden op https://almere.raadsinformatie.nl.  

 

Voorlopig geen alternatieve locatie in Almere Buiten 

Er is op dit moment geen alternatieve locatie die geschikt is voor een (tijdelijke) 

coffeeshop en waar de gemeente of de beoogde exploitant over kan beschikken. 

Daarmee is er op korte termijn geen zicht op een coffeeshop in Almere Buiten.   

Wanneer door wijzigende omstandigheden er toch een geschikte locatie beschikbaar 

komt zal deze opnieuw door ons beoordeeld worden. Er is echter geen zicht op de 

termijn waarop dit zou kunnen plaatsvinden. 

 

Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u naar 

aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen 

met de heer Theo van Rijn via 036 527 7184 of tcvrijn@almere.nl. 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Almere, 

namens hen, 

 

 

 

drs. H.M.A. van Duin MRE 

afdelingsmanager Gebiedsontwikkeling 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling  
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