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Blijf op de hoogte van de 
actuele informatie die de 
gemeente Almere over de 
coronacrisis publiceert. 
Daarvoor is een speciale 

webpagina gemaakt:
almere.nl/coronavirus

In deze tijd verandert er bijna 
dagelijks iets in het nieuws. 
Vanwege het drukproces van 
de krant schreven de fractie-

voorzitters deze berichten aan 
u al op vrijdag 27 maart. Met de 
kennis van dát moment. Maar 
het is dus mogelijk dat er in de 

tussentijd iets veranderd is.

Een fractie op afstand. Het is een onwerkelijke 
situatie waarin ook onze fractie zich bevindt. 
Normaal gesproken vergaderen wij op 
maandag in het stadhuis en de donderdagse 
Politieke Markten zijn zo’n beetje gebeiteld 
in ons systeem. Niets van dit al tijdens de 
coronacrisis. Uiteraard houden wij ons aan 
de richtlijnen. Daardoor kan het gebeuren dat 
ons fractielid Jannie Degenhardt en Frits Huis 
door slechts vijf huizen van elkaar gescheiden 
wonen en ze elkaar ondanks dat slechts in 
het voorbijgaan toezwaaien. Verder is het 
vooral e-mailen en bellen met elkaar. Onze 
fractiesecretaris, Jordy Hulzebosch, heeft een 
systeem voor online vergaderen opgezet. We 
merken ook dat we ons tijdens deze crisis 
beperken tot de politieke onderwerpen die 
er echt toe doen. Misschien moeten we dat 
meenemen naar de periode na Corona... 

Kees Ahles, LeefbaarAlmere 

De coronapandemie is een mondiale crisis 
die iedereen raakt en vele slachtoffers kent. 
We zijn allemaal onzeker en maken ons 
zorgen over gezondheid, veiligheid, voed-
sel en inkomen. Het vraagt om solidariteit. 
Maar ook om effectieve maatregelen om ver-
dere verspreiding te beperken. En het vraagt 
daadkrachtig beleid om nieuwe uitbraken van 
op mens overdraagbare dierziekten tegen te 
gaan. Thuis, op afstand, blijft ook onze fractie 
werken aan onze gezamenlijke idealen voor 
een diervriendelijke, groene en zorgzame stad. 
Laten we samen niet vergeten om naar buiten 
te blijven kijken, te genieten van de natuur om 
ons heen en de lente die doorbreekt. We hopen 
u snel weer te zien. Zorg goed voor elkaar en 
veel sterkte voor wie het virus heeft getroffen.

Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Onze stad is in een paar weken enorm 
veranderd. De corona crises is in alles 
voelbaar en zichtbaar. Velen van u zijn 
erbij betrokken. Of je nu ziek bent (of 
zieke familieleden hebt), je niet bij hun 
op bezoek mag, niet naar school kunt of 
als ondernemer de zware gevolgen van 
de noodzakelijke maatregelen voelt. De 
Almeerse ChristenUnie wil uitspreken 
dat zij zeker dagelijks aan u denken, voor 
u bidden en, waar mogelijk, willen helpen. 
Ook voor het lokale bestuur zijn het andere 
omstandigheden met hierin een bijzondere 
rol voor onze onvermoeibare burgemeester 
Franc Weerwind. Hij verdient, als voorzitter 
van de Flevolandse veiligheidsregio, wat 
ons betreft veel waardering. Zorg goed voor 
u en uw naasten, en heeft u een vraag of 
hulp nodig mail mij. 

Hans van Dijk, ChristenUnie

We denken dat het nu belangrijk is om de 
mensen die de crisis aanpakken nu niet voor 
de voeten te lopen. Politiek staat even op een 
lager pitje.  Vanuit onze fractie en politieke 
partij zijn er daarom nu veel vrijwilligers die 
meedoen met de Almeerse Coronamaatjes. 
We matchen, we doen boodschappen, we 
bellen. We vragen u dat ook te doen. Voor 
mensen om u heen. En ook voor mensen die 
u helemaal (nog) niet kent. Dat is dankbaar 
werk. En zoveel mensen bieden al hun hulp 
aan. Nu helpen wij ook mensen te vinden 
die hulp nodig hebben, maar dat nog niet 
durfden vragen. Help ons daarbij. Ga actief 
op zoek naar wie geholpen kan worden en 
schakel de Coronamaatjes in. Samen komen 
we dit te boven. 

Bastiaan Malotaux, CDA Almere 

Ik wil liever niets over corona zeggen. Dat 
doet iedereen al. Deze crisis is verschrik-
kelijk. Maar hij brengt ook was moois voort. 
Er ontstaan in de stad zoveel mooie acties. 
Wat ik hoop, is dat wij als mensheid van 
deze ramp leren hoe kwetsbaar de zieken 
en zwakkeren in onze samenleving zijn. 
Maar niet alleen dat. Ook het financiële 
systeem kraakt weer in al zijn voegen. En 
dan doen wij het in Nederland nog redelijk 
in vergelijking tot de rest van de wereld. 
Het is fijn dat er nu tijdelijk een soort 
basis inkomen komt. Laten we proberen 
dat definitief te maken. Maar nu eerst snel 
allemaal beter worden. En voor de hulpver-
leners: zet hem op mannen en vrouwen, 
Nederland rekent op u. 

Johan de Leeuw, AP/OPA

Als (lokale) overheid moet je dicht bij je 
inwoners staan. Dat betekent: actief en snel 
handelen. Daadkracht tonen. Daar maken 
wij ons nu sterk voor en het komt uit. Kort 
nadat wij voorstelden de vergaderingen 
van de raad te staken, besloot de regering 
dat. En dat ouderen voorrang krijgen in de 
supermarkt wilden wij ook. Nu doorpak-
ken graag. Staak de Floriade en gebruik 
het vrijkomende geld voor ondernemers, 
winkeliers en ZZP'ers in onze stad. Maak 
uitkeringen zonder uitstel over, wacht niet 
op het Rijk. En dwing verhuurders om 
winkels drastisch lagere huursommen 
te berekenen. 

René Eekhuis, Respect Almere   

U kent ons als praktisch en direct. We 
volgen daarom de crisisstructuur van het 
stadsbestuur. We blijven waakzaam, maar 
dienen dus voorlopig geen initiatieven in. 
In crisistijd moet je juist samen optrekken. 
NIDA werkt liever samen met het college 
om oplossingen te bedenken voor Almere. 
Gezondheid, veiligheid en een stukje sociale 
zekerheid staan voor ons voorop. Ideeën zat: 
hotelkamers voor zorgpersoneel, inzetten 
drones, weekmarkten, een laptop voor iedere 
leerling die les op afstand moet volgen, geen 
huisuitzettingen, behoud water en elektra.  
En omdat we praktisch zijn: stadsreiniging 
moet met minder mensen werken. Hou 
daarom zélf onze mooie stad schoon! Dump 
niks op straat. Niks! En tot slot. Blijf ons 
informeren over uw stad. Schrijf ons. Wij 
heb de laatste tijd jullie brieven gemist! 

Hassan Buyatui, NIDA Almere   


