Beste inwoners van Almere,
Vorige week las u hoe de raad zich in deze vreemde tijd schikt in een
andere rol om tóch zijn taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
Deze week richten wij, de fractievoorzitters van de politieke partijen,
ons tot u. Allereerst willen we u gezamenlijk oproepen gehoor te
geven aan de maatregelen van het Rijk. Dat kan niet vaak genoeg
benadrukt worden. Maar vooral willen we u bedanken, want de
meeste inwoners van Almere doen dat namelijk al! En, zoals wij
eerder berichten, zowel in ons gewone leven als inwoner van deze
stad, en ook als raadslid, zijn wij er trots op en dankbaar voor dat
er zoveel initiatieven zijn om mede-inwoners te helpen. Het is onze
overtuiging dat we er in Almere samen uitkomen.
In de raad zijn dertien verschillende politieke fracties aanwezig.
Wij zijn gezamenlijk de ‘stem van de stad’. Het is uitdrukkelijk de
bedoeling van een gemeenteraad dat er verschillende inzichten
en meningen hoorbaar zijn. En ook al gaat het politieke bedrijf nu
heel anders dan normaal, nog steeds blijven de raadsleden uw (en
onze) stad vertegenwoordigen. Maar dat is minder zichtbaar dan
gebruikelijk. Daarom laat elk van ons op deze pagina in het kort van
zich horen. Wilt u meer weten, aarzel dan niet en neem rechtstreeks
met ons contact op.
Namens de voltallige Raad van Almere, de fractievoorzitters

Niets is nog hetzelfde in deze tijden. Ook
voor ons als PVV raadsleden niet. Onze
eerste zorg gaat net als voor alle Almeerders
nu uit naar de mensen die we lief hebben.
Onze ouders, kinderen en vrienden. Maar
daarnaast houden we onze verantwoordelijkheid voor Almere en zijn inwoners. Zo
goed en kwaad als het gaat proberen we er
te zijn voor jullie. Met alle beperkingen,
maar niet minder actief. En nog altijd is
de boodschap: als u ons nodig heeft, staan
we graag voor u klaar. Voor nu: zorg goed
voor jezelf en voor elkaar. Samen knokken
we ons hier doorheen. We schudden elkaar
in betere tijden weer de hand!
Toon van Dijk, PVV

U vindt de contactgegevens van fracties en/of raadsleden door op de
voorpagina van raadvanalmere.nl op het partijlogo of de foto van een
raadslid te klikken.

De crisis waarin we ons bevinden is van
ongekende omvang. De gehele samenleving wordt op de proef gesteld. Zonder
uitzondering merkt iedereen de heftige
consequenties. Dat iedereen gezond blijft of
spoedig herstelt, is van het grootste belang.
Op dit moment spannen velen zich dan ook
elke minuut in om deze crisis het hoofd te
bieden. Wij zijn deze helden ontzettend veel
dank verschuldigd. Dat geldt ook voor al
diegenen die aan het werk blijven of in vitale
sectoren werken. De tot voor kort zo vanzelfsprekende mogelijkheid om te kunnen
werken staat onder druk en zal grote financiële consequenties hebben. Help elkaar,
ook bijvoorbeeld de lokale ondernemer.
Deze crisis kunnen we overwinnen, maar
daar hebben we elkaar keihard voor nodig.

Het is een vreemde tijd. De PvdA is gewend
om midden tussen de mensen te staan en
dat is nu tijdens de coronacrisis juist niet
de bedoeling. Wat kunnen we dan wel doen?
Online vergaderen als fractie en natuurlijk
nadenken waar we tóch ons steentje kunnen bijdragen. Al snel hoorden wij dat het
VoedselLoket Almere het moeilijk heeft.
Boodschappen doen is nu voor iedereen al een
uitdaging en inzamelingsacties voor de deur
van supermarkten kunnen nu helemaal niet.
Daarom hebben wij een aantal afgiftepunten
verspreid door Almere opgericht. Geef daar
uw producten af, dan zorgen wij ervoor dat
deze naar het VoedselLoket worden gebracht.
Want dat is nog steeds hard nodig. Doe mee,
kijk op facebook.com/PvdA.Almere. Namens
ons en het VoedselLoket Almere – Dank!

Ulysse Ellian, VVD

Ruud de Jonge, PvdA

GEMEENTERAAD - Woensdag 1 april 2020

Ons gaat het om de mensen in de stad.
De gemeente moet zich actief inzetten om
onze inwoners gezond te houden en zo
goed mogelijk door de coronavirustijd te
helpen. En we vragen extra aandacht voor
de kwetsbare mensen die onze hulp nodig
hebben, zoals ouderen, chronisch zieken en
mensen met een beperking. Ook anderen
hebben steun nodig, zoals mensen met
schulden en ZZP'ers. Die wordt al geboden,
ook lokaal. Dat moet en doet de gemeente,
maar we kunnen ook allemaal wat doen.
Iedereen de schouders eronder, wie kunt
u een beetje blijer maken? Wij vinden het
machtig mooi om te zien hoeveel initiatieven er in de stad al zijn om elkaar te helpen
of om de moed erin te houden. Chapeau!
Willy-Anne van der Heijden, GroenLinks

In de stad ontstaan veel hartverwarmende
initiatieven waarbij inwoners elkaar helpen.
Dat is mooi. Veel ondernemers en mensen
die in de knel komen door de coronacrisis
weten ons gelukkig te vinden. Aarzel niet
om contact op te nemen met één van onze
raadsleden als dat ook voor u geldt. Wij
kunnen in veel gevallen helpen. Soms door
de weg te wijzen in alle hulpmaatregelen.
Soms door uw signaal door te zetten naar
de Tweede Kamer of in het stadhuis. Soms
op een andere manier. Zorg voor elkaar.
Door samen afstand te houden, elkaar te
helpen met boodschappen doen of andere
klusjes, komen we met elkaar uit de crisis.
Deze crisis brengt ons bij elkaar, ook al
moeten we afstand houden.

Dit maken we samen door. En hier komen
we samen uit. Dat is onze overtuiging, want
wij zijn de partij van 'samen en voor elkaar'.
We doorvoelen met u de zorg van iedereen
die door de crisis is getroffen, door ziekte
of in het werk. Maar wij denken ook over
wat we hier als maatschappij van kunnen
leren. Vingen de mensen in de publieke
sector tijdens de vorige crisis de klappen
op en is toen op hen bezuinigd, nu werken
zij dag en nacht om ons te helpen. Als
het erop aankomt hebben we ze zo hard
nodig, Hopelijk leren wij met zijn allen
wat voorzieningen ons écht waard zijn.
De Almeerse SP wenst u de komende tijd
veel gezondheid toe en bedenk: samen
staan wij sterk.

Martine van Bemmel, D66

Hans Everhard, SP
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