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Donderdag de 30e april werd een extra Politieke 
Markt ingelast. Aanleiding was de aankondiging 
van een aantal moskeeën in Almere om op vrij-

dag 1 mei met geluidsversterking een oproep tot 
gebed te doen. Moskeebesturen en het college 
waren hierover in gesprek geweest, maar zonder 
overeenstemming te bereiken. Twee fracties in 
de raad vinden zo'n luide oproep geen goed idee 
en wilden van de andere fracties weten hoe die 
erover dachten en van het college horen of er 
nog iets aan te doen was. 

Een deel van de raadsleden kwam ervoor naar 
de raadzaal. In een ruime opstelling, conform de 
richtlijnen van het RIVM, kon er op die manier 
beter worden gedebatteerd dan in een videover-
gadering, zo was de gedachte. In twee uur tijd 
werden meningen en argumenten uitgewisseld, 

met als uitkomst dat er vier moties werden 
ingediend om over te stemmen. Na een half uur 
pauze kwamen die stemmingen in een online 
videovergadering, waarbij alle raadsleden in de 
camera hun voor of tegen uitspraken. Geen van 
de vier moties behaalde een meerderheid. Deze 
PM was een uitdagingen voor de deelnemers 
en medewerkers, want moest deels fysiek in 
de raadzaal met een beperkt aantal raadsleden 
en deels digitaal achter het beeldscherm met 
alle raadsleden. Ondanks kleine technische 
tegenvallers (de live-stream tussen carrousel en 
plenair viel helemaal weg) verliep de hele avond 
soepeltjes. De raad heeft bewezen dat ze haar 
democratische taak weer ten volle kan opnemen.

Een journalist van Almere DEZE WEEK deed 
verslag van het werk achter de schermen.

De raad is met reces, dus is er nog even geen agenda. De eerstvolgende vPM (virtuele Politieke Markt) is op 14 mei. Dan zijn er meer (video)carrouselvergaderingen op één avond én een plenaire 
vergadering met besluitvorming. U kunt in de tussentijd wel goed zien wat er in de raad behandeld wordt op de pagina werkvoorraad in het raadsinformatiesysteem (almere.notubiz.nl op de 
datum op 26 mei).

Langer bellen
"Ik hoorde van de VMCA dat het kan altijd beter 
kan, maar in Almere gaat het best goed," zegt 
raadslid Erik Theunissen. Met fractiegenoten 
gaf hij enkele iPads in bruikleen aan ouderen 
in de Kiekendief. "Vanuit de verschillende 
organisaties zijn al iPads beschikbaar gesteld, 
maar met die van ons kunnen de ouderen nu 
ook wat langer en vaker met hun familie contact 
hebben. In de verzorgings- en verpleeghuizen 
is het best goed voor mekaar. De verzorging 
helpt de bewoners met bellen. We hebben al 
die iPads helemaal leeg gemaakt voor ze, dus ze 
kunnen ze nu naar eigen wens gebruiken. We 
hebben aangeboden daarbij te helpen, maar dat 
is nog niet nodig geweest. Het is maar een klein 
gebaar en toch voelt het fijn om wat te doen."

Ouderen opsporen
Ook raadslid Erna Tolkamp-de Vries keek of ze 
iets voor ouderen kon doen. Ze zocht contact 
met twee ouderenwerkers. "Er is regelmatig tele-
fonisch contact met veel ouderen. Die hebben 
mantelzorgers, familie en buren om zich heen. 
Dat gaat wel goed. Maar er zijn ook ouderen die 
het moeilijk vinden om om hulp te vragen. Of 
die te lang blijven proberen het allemaal zelf te 
doen. Dat zijn mensen die we onvoldoende in 

het zicht hebben. De ouderenwerkers maken 
zich daar zorgen over en proberen deze mensen 
te vinden. Dan kan uit dat contact vertrouwen 
groeien en kunnen ze zorg op maat aanbieden. 
En eigenlijk doen ze dat heel slim door langs 
de deur te gaan met bijvoorbeeld de flyers voor 
Coronamaatjes."

Opgejaagd Hangen
Fractieassistent Zoubida Bouljhaf zocht juist 
naar jongeren:
In de afgelopen weken zag ik stukjes voorbijko-
men over jongeren en hun hangplekken. Ik ben 
zelf bij een plek in mijn buurt Parkwijk gaan 
kijken. Bij Station Parkwijk staan vaak groepjes 
jongeren te chillen (praten, roken en drinken). 
Even verderop is een sportplek waar ook veel 
jongeren te vinden zijn. Nu in coronatijd is 
het vaak rustig bij het station en de sportplek.
Ik ga even kijken. Aangekomen bij de het station 
tref ik niemand, het is vier uur in de middag. 
Bij het sportpleintje zitten 3 jongens een siga-
retje te roken. Ik vraag of ik even met ze kan 
praten. Ik leg ze uit dat ik in de gemeenteraad 
zit. Dat de raad vanuit het dagelijkse leven van 
Almeerse burgers in Almere informatie verza-
melt. Dat vinden ze goed, ze willen alleen niet 
op de foto. Gio, Dylan en Jay vertellen dat ze 
de coronaregels maar gedoe vinden. Ze voelen 
zich meer in de gaten gehouden dan normaal. 
"The Blue One" komen vaker dan normaal naar 
de plekken waar zij chillen. Het gevolg is dat 
veel homies (vrienden) weinig buiten komen. 
De drie vertellen dat ze het contact missen, 
gewoon even lekker lachen, hoofd leeg praten. 
Hopelijk is binnenkort alles weer bij het oude, 
anders wordt het een saaie lange zomer.
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BESPROKEN IN DE RAAD

DE RAAD IN DE STAD

DE AGENDA VAN DE RAAD

Raadslid Martine van Bemmel bakt wel graag 
een taartje. En om bewoners en verzorgenden 
in het verpleeghuis van haar oma te verwen-
nen, bakte ze er tegelijk zes. Blijmoedig zette 
ze wat fotootjes op facebook. Hoe een leuk 
idee tot iets geweldigs leidt. Lees verder.

Annette Raijer, ook raadslid, maar van een 
andere partij, reageerde meteen op het bericht. 
Zij wilde ook wel wat taarten bakken. De twee 
vrouwen staken de koppen bijeen: "als we dit 
nu eens voor alle bewoners en verzorgenden 
in verpleeg- en verzorgingshuizen doen? 
Dan steken we die in heel Almere een hart 
onder de riem. Maar dan zijn er ook nog wel 
wat meer bakkers nodig. Hoeveel?" Overleg 
met de Zorggroep en Leger des Heils bood 
uitkomst: er zijn zo'n 2.100 taartpunten 
nodig om alle personeel en bewoners te 
laten smullen. Maar wat ook bleek was dat 
zelfbereid voedsel niet is toegestaan. Ai. Niet 
in het minst uit het veld geslagen zochten de 
dames contact met de Zorgbakkerij Almere. 

2.100 taartpunten, dat zijn meer dan 150 
taarten, bijna 2.000 appels, 12 kilo rozijnen 
en een vracht aan bloem, suiker en boter. Ze 
schrokken zich daar een hoedje, maar waren 
razend enthousiast. 

Samen
Eén taart bakken (of zes) om weg te geven, 
dat betaal je zelf. Maar 150? Martine en 
Annette vroegen hun mede-raadsleden en 
fractieassistenten om hulp. En in no-time 
was de deal rond. Iedereen betaalt mee 
om dit geweldige idee mogelijk te maken. 
Levensbeschouwelijke en politieke menings-
verschillen gaan even aan de kant, want samen 
wil je dit. En zo komt het dat tussen 4 en 6 
mei een busje door de stad rijdt. Om taarten 
te bezorgen voor personeel en bewoners van 
vrijwel alle verpleeg- en verzorgingshuizen, de 
politiebureau's, het Oranjehuis en de GGD. 
Vers gebakken door de jonge mensen van de 
Zorgbakkerij. Smakelijk eten. 

2.100 zelfgebakken appeltaartpunten?

Heel Almere bakt


