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Kijken we samen in de spiegel, dan zien we de 
stad en de raad. Het is net alsof het twee verschil-
lende grootheden zijn, maar schijn bedriegt. De 
raad ís de stad. Want het zijn allemaal inwoners 
die als ‘gekozen burgers’ in de raad zitten. 
Allemaal mensen uit de stad en van de straat. 
Gewone mensen, net als u. De een weet wat meer 
van financiën, de ander wat meer van groen. Er 
zijn er die heel socialistisch zijn, anderen vinden 
dat iedereen zijn eigen boontjes moet doppen. 
Sommigen zijn heel nauwgezet en detaillistisch, 
veel letten vooral op de grote lijnen. Kortom, de 
raad is pluriform, heeft verschillende inzichten 
en verschillende kwaliteiten. Net als de stad zelf. 
‘Het zijn allemaal luie pluche-plakkers,’ roept 
er iemand (meestal anoniem online). Dat is 
aantoonbaar onwaar, de stoelen in de raadzaal 
zijn van leder. Dit is een grapje, maar ook leuk 
om te weten: je kunt hier niet lui onderuit gaan 
zitten, dan glijd je ervan af en eindig je onder 

de tafel. U herkent dat vast wel. Raadsleden zijn 
in elk geval niet lui, gemiddeld besteden ze 20 
uur aan het raadswerk en de meesten doen dat 
náást een gewone baan.
‘Ze luisteren niet naar de inwoners,’ roept een 
ander. Ook onwaar. Raadsleden luisteren heel 
goed naar inwoners, maar niet alle raadsleden 
luisteren naar ú. Sommigen luisteren namelijk 
naar andere inwoners en laten die nou een andere 
mening hebben. Balen! Zijn dat er meer, dan 
bent u wel gehoord, maar u krijgt mogelijk niet 
uw zin, dus merkt u er niets van dat er wel naar 
u geluisterd was. Nog meer balen! Maar zo is het 
leven, we zijn niet allemaal hetzelfde.
‘Het zijn allemaal ego’s, die alleen zichzelf willen 
horen praten,’ werpt een derde op. Dat is ook 
onwaar, maar ja, er zitten best wel raadsleden 
bij die graag het woord voeren. Bijvoorbeeld 
omdat ze hun idealen willen uitdragen of over 
een onderwerp heel gepassioneerd zijn. En ja, 

er zijn er ook wel die zichzelf gewoon graag 
horen praten. Niets menselijks is hun vreemd. 
En laten we eerlijk zijn, heel veel mensen in de 
stad horen zichzelf graag praten. Buren, colle-
ga’s, clubgenoten en kijk vooral nog even in de 
spiegel naar uzelf... 
Wat we met dit stukje maar willen zeggen. Die 
raad van u, die is zo gek nog niet. Daar zitten 
gewoon hele aardige stadsgenoten in, die zich in 
uw belang verdiepen in onderwerpen, zodat ze 
de best mogelijke besluiten kunnen nemen. En 
het is best mogelijk dat u het met zo’n besluit 
oneens bent. 

Democratie
Als er iets duidelijk zichtbaar is in ons trans-
parante systeem van de Politieke Markt, dan is 
het wel dat je niet alleen maar winnaars kunt 
hebben. Besluiten worden namelijk met meer-
derheid genomen. Democratie is (ook): de meeste 
stemmen gelden. Dat is wel het eerlijkst, maar 
er zijn dus meestal wel minderheden voor wie 
een stemuitslag slecht nieuws is. Bijvoorbeeld 
omdat de raad in haar afweging het belang van 
de hele stad zwaarder weegt dan het belang van 
direct omwonenden. Die tegenstelling wordt bij 
ons goed zichtbaar omdat raadsleden in de korte 
vergaderingen van de Politieke Markt duidelijk 
moeten zijn. Het is hun rol om te zeggen wat 
ze vinden en te stellen dat hun gelijk het beste 
is. En daar staan andere politici tegenover die 
hetzelfde doen, maar het tegenoverstelde bewe-
ren. Het mooie van de meningen van raadsleden 
is natuurlijk wel, dat ze niet gewoon maar wat 
zitten te roeptoeteren. Er moet altijd een onder-
bouwing zijn, ze moeten hun uitspraken waar 
kunnen maken. Kan dat niet, dan worden ze in 
het debat door andere raadsleden snel een kopje 
kleiner gemaakt. Beseft u dat dit betekent dat 
er méér waarheden kunnen zijn? Bijvoorbeeld, 
er kunnen raadsleden zijn die vinden dat het 

beter is om meer wegen in de stad aan te leggen 
én raadsleden die vinden dat er minder wegen 
moeten komen. Ze hebben allebei gelijk; vanuit 
hun eigen overtuiging. In het gesprek in de raad 
worden die verschillende inzichten zichtbaar. Als 
u als inwoner een of twee van die vergaderingen 
in de raad volgt (gewoon online meekijkt dus), 
dan krijgt u in no-time door wat de meningen 
van de verschillende raadsleden zijn. En als u 
na de stemming de uitslag bekijkt, en dat kan 
tegenwoordig heel gemakkelijk, dan weet u ook 
hoe de raadsleden kiezen. Dat is wel zo handig 
voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

U bent misschien teleurgesteld als de raad iets 
besluit waar u het niet mee eens bent. Snappen 
we. Maar denk niet dat het voor raadsleden 
gemakkelijk is om aan het kortste eind te trekken. 
Niet bereiken wat je vanuit je ideologie graag 
wil en waarvoor je in de raad bent gegaan is 
hartstikke teleurstellend. Denk ook niet dat het 
gemakkelijk is om compromissen te sluiten, door 
mee te werken aan ontwikkelingen die je liever 
niet wilt, maar waardoor je wel resultaten kunt 
behalen met wat je ook wilt en wel kunt bereiken. 
Wie lid is van de raad weet, of leert heel snel, dat 
je nooit helemaal je zin krijgt. 

De 600e Politieke Markt
Op 24 september komt uw Raad van Almere voor de zeshonderdste keer in de Politieke Markt bijeen. Nog steeds is dit een bijzondere vorm voor 

de inrichting van politiek en bestuur. En nog steeds werpt ons Almeerse systeem zijn vruchten af. Zelfs nu het door corona zoveel moeilijker 

geworden is voor de lokale volksvertegenwoordigers om het werk te doen. Voor dit jubileum kijken we nauwelijks achterom en evenmin veel 

vooruit. We staan even stil voor een bespiegeling. En we doen dat lekker losjes, zodat het leuk om te lezen is. Kijkt u even mee in de spiegel?

Extra ruimte voor raadsvergadering in corona-opstelling

Raadlid Leida Höhle leidt een vergadering
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