
Vragen over de verticale uitbreiding van fa. Vijfhoek 
  
Aan de griffie, 
Zou u dit schrijven willen verspreiden onder de politiek van Almere en Flevoland? 
Het mag geanonimiseerd gepubliceerd worden. 
Aan de wethouders en de gemeenteraadsleden van Almere en de statenleden van Flevoland,  
 
Het is zo stil rond het onderwerp Vijfhoek Recycling & politieke agenda!  
Wij maken ons zorgen. 
 
Reminder: 
- Vijfhoek wil als nieuw initiatief chemisch verontreinigende stoffen gaan verwerken waaronder 
plastics, autobanden en teerhoudend materiaal ( zgn. IBC stoffen) en hiermee zijn capaciteit 
verdubbelen. 
Een verticale uitbreiding dus ipv alleen maar een vervanging van een oude betoninstallatie. 
Op een locatie die centraal tussen 3 Natura2000 gebieden ligt. 
 
http://www.blocq-de-puinbak.nl/wp-content/uploads/2017/09/148-Aanvraag-omgevingsvergunning-
voor-afwijken-van-BP-%E2%80%98De-Vaart-IV-en-V%E2%80%99.pdf 
  
Op de locatie waar Vijfhoek nu zit, vinden wij dat ongepast.  
Verkeerstechnisch omdat er een enorme toename van vrachtwagenbewegingen nodig is voor af- en 
aanvoer van afvalmateriaal. 
De locatie biedt GEEN GOEDE ontsluiting via water, trein of snelweg .... 
Milieu: Er zijn op deze locatie altijd dubbele overladingen nodig. Is extra  
            verontreinigende uitstoot. 
            De nieuw te verwerken IBC stoffen zijn milieuverontreinigend. 
            Dit past ABSOLUUT NIET op een locatie die grenst aan Nationaal Park Nieuw  
            Land. 
 
Het College van Almere wil dit bedrijf bovendien aanmoedigen met financiering uit 
gemeenschapsgeld, omdat Vijfhoek 'als winnaar uit de bus is gekomen' van de Upcycle City prijs. 
(maken van zgn. 'groen beton' ). 
Wij hebben ernstige vraagtekens hierbij. 
'Groen Beton' is niet sterk, moet nog ontwikkeld worden en is qua aan- en afvoer + proces op deze 
locatie totaal niet duurzaam! 
  
http://blocq-de-puinbak.nl/2017/09/26/betoncentrale-van-de-vijfhoek-zeker-niet-groen-en-
milieuvriendelijk/ 
  
Vijfhoek ervaren wij als gesprekspartner ONBETROUWBAAR! 
Ze verstrekken onjuiste informatie ( we hebben een dossier aangelegd). 
Bent u op de hoogte van het feit dat fa. Vijfhoek illegaal aan het bouwen is geweest? ( aanleg 
fundering voor de nieuwe betoncentrale, zonder dat er een vergunning is verleend). Afdeling 
Handhaving van Almere heeft de bouw stil moeten leggen. 
  
http://blocq-de-puinbak.nl/2017/10/10/bouw-van-betoncentrale-is-al-gestart/ 
  
Een van onze grootste zorgen is de vraag: 
-Waarom investeert firma Pouw op bedrijventerrein De Vaart in een stuk grond dat al jaren niet aan 
de straatstenen te verkopen is en een ongunstige ontsluiting heeft? (Pouw = nieuwe 
samenwerkingspartner Vijfhoek) 
- Wat voor afspraak is er vanuit de gemeente Almere met fa. Pouw gemaakt? 
- Waarom is dit gebied ineens aantrekkelijk voor dit bedrijf? 
- Wat is hem beloofd? 
- We hebben van de week in de docu https://npo.nl/KN_1676154 kunnen zien dat er nogal wat aan de 
hand is bij het handhaven van regels en afspraken binnen de afvalverwerking. Hierin werd de 
samenwerking tussen overheidsbestuurders en de afvalverwerkingsbedrijven duidelijk zichtbaar.  
Het accent ligt vooral op geld verdienen ten koste van milieu en leefomgeving. De controle taak van 
de overheid werd door de bestuurders (burgemeesters en wethouders) niet of nauwelijks uitgevoerd. 
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-Hoe verhoudt zich de komst van fa. Pouw tot de gemeentepolitiek van Almere? 
  
Tijdens de 2 bespreekrondes van de politieke markt zei wethouder Pol letterlijk: "fa. Vijfhoek weet 
vast wel wat ze aan het doen zijn met de aanvraag van deze vergunning. Daar is de politiek niet 
voor".... 
En dat is nou net wat ons raakt. 
De politiek is er juist WEL om kritisch te kijken naar uitbreidingsinitiatieven! 
U bent er juist WEL om te kijken of verticale uitbreidingsinitiatieven zoals die van Vijfhoek past in de 
visie van de omgeving en de gebiedsinrichting! 
 
Graag krijgen wij antwoord op de geformuleerde vragen en houden wij dit onderwerp helder op uw 
netvlies. 
  
Het zou fantastisch zijn als er in uw partijprogramma's onderdelen zijn opgenomen die gaan over 
gebiedsinrichting Blocq van Kuffeler in relatie tot het Verhaal van Flevoland (Ecologie - Energie - 
Economie: koers Provincie Flevoland). 
 

Groene kerstdagen en een verstandig 2018 gewenst! 
  
Vriendelijke groet, 
namens alle bewoners en ambassadeurs van de Blocq van Kuffeler. 
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