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Kom erbij
Cultuur, infrastructuur, economie, wet- en 
regelgeving, energie, ecologie en ga zo maar 
even door. Heeft u verstand van al die zaken? 
Als je sommige berichten op social media leest, 
zou je bijna denken dat Almere (heel de wereld 
eigenlijk) vol zit van deskundigen die overal het 
beste van weten. Daar zullen vast wel mensen 
tussen zitten die ook raadslid kunnen zijn. Toch? 
Nou, zo gemakkelijk is dat niet. Want er is een 
groot verschil tussen iets achteloos op social 
media gooien en de zorgvuldigheid die volksver-
tegenwoordigers aan de dag moeten leggen om 
hun mening te delen. Natuurlijk melden zich 
op social media ook de mensen die wél verstand 
van zaken hebben en met een zorgvuldige en 
onderbouwde mening komen. Maar wie kan écht 
het kaf van het koren scheiden? Social media zijn 
duidelijk (nog) niet de plaats om de stad politiek 
te besturen. Daarom is het zo belangrijk dat er 
nog steeds inwoners zijn, die zich opwerpen om 
namens de inwoners, of namens een specifieke 
groep, het raadslidmaatschap op zich te nemen. 

Bent u zo’n inwoner of zou u dat willen zijn? Dan 
is het tijd om aan de warming up te beginnen, 
want de verkiezingen zijn in maart 2022 en het 
eerste campagnegedrag begint vaak al een jaar 
eerder. Politieke partijen zijn nu bezig hun politici 
in het spel te brengen. Wilt u daarbij zijn: kom 
in actie. U kunt direct met een politieke partij 
contact opnemen en polsen of het wat voor u is. 
We garanderen u: ze zijn er allemaal heel blij mee 
als u aan de deur klopt (spreekwoordelijk). Maar 

misschien weet u het nog niet. Dan maken we het 
u gemakkelijk. Stuur een mail aan de redactie. 
Zijn er voldoende aanmeldingen, organiseren 
we een informatiebijeenkomst. Je kunt er maar 
beter vroeg bij zijn.

Corona en digitaal
We ontkomen er niet aan om ook iets te schrij-
ven over uw raad in corona. De epidemie heeft 
namelijk nogal wat teweeggebracht. De raad 
moet de meeste vergaderingen digitaal, dus per 
video doen. En dat maakt het werk er bepaald 
niet gemakkelijker op. 
Dat komt omdat politiek bovenal mensenwerk 
is. Volledige kennis, de juiste feiten en heldere 
cijfers zijn belangrijk, maar de meningsvor-
ming en het maken van de juiste afweging van 
belangen vraagt om veel meer dan dat. Big data, 
meten=weten en wetenschappelijk bewijs zijn van 
grote waarde, maar politici moeten vooral ook 
met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Juist 
het menselijke contact tussen raad en stad en 
raadsleden onderling is een belangrijke factor om 
te komen tot de beste beslissingen. Luisteren naar 
elkaar en een mening afwegen tegen de mening 
van een ander. En misschien ook het bijstellen 
van je mening als gevolg daarvan. Dat vraagt 
elkaar zien en ontmoeten. En dan niet alleen in 
het strakke stramien van een (video)vergadering, 
maar ook informeel in ‘de wandelgangen’. Het 
persoonlijke contact wordt op dit moment heel 
erg gemist, maar de raad spant zich extra in om 
tijdens digitale vergaderingen elkaar toch zoveel 
mogelijk aan het woord te laten. Misschien is het 

mede daardoor dat er op dit moment vaak wat 
langer over onderwerpen wordt doorgepraat dan 
in de normale PM.

Zinvol
Over de evaluatie van het bomenkader sprak de 
raad urenlang, verdeeld over verschillende avon-
den. De mobiliteitsvisie krijgt eveneens veel tijd. 
Vorige week werd die visie aangenomen. Heeft het 
nu wel zin om zo lang over een onderwerp en de 
verschillen deelonderwerpen te praten? Helaas is 
hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Het 
is verleidelijk om te vinden dat het allemaal wel wat 
korter en sneller kan. Maar daar staat tegenover 
dat raadsleden, om een besluit te kunnen nemen, 
wel het gevoel moeten hebben dat ze genoeg weten 
over het onderwerp. En soms kost dat gewoon, 
heel menselijk, veel praatwerk. Daar zit best een 
klein stukkie oeverloos geklets tussen, maar het 
meeste praten is ervoor bedoeld om standpunten 
te verduidelijken, argumenten uit te wisselen en 
toch te proberen je politieke tegenstander een 
beetje jouw kant op te krijgen. Dat hoeft niet altijd 
te lukken, helemaal niet, want verschillen zullen 
en moeten er altijd zijn. Maar wat het praten in elk 
geval oplevert is dat raadsleden en de toeschouwers 
een beter begrip krijgen voor het standpunt van 
een ander en daardoor ook (meestal) meer respect. 
Kortom: praten is altijd zinvol.

Laat van u horen 
Corona maakt het onmogelijk om de Politieke 
Markt te bezoeken. Voorheen was er supergemak-
kelijk contact tussen raadsleden en bezoekers. 

Maar dat is er nu even niet. De raad is dan wel 
veelvuldig in contact met de stad, maar vooral via 
groepen: clubs, verenigingen en belangengroe-
peringen. Het contact met individuele inwoners 
is wat moeilijker te leggen. Laat daarom van u 
horen. Dat kan, net als met uw politieke ambi-
ties, door contact op te nemen met een fractie. 
Maar u kunt ook reageren naar de redactie van 
de raadspagina. Die zorgt dat uw bericht bij de 
raad terecht komt. 

Op gemeenteraad.almere.nl vindt u achter de 
portretfoto’s op de voorpagina alle benodigde 
informatie over raadsleden, fracties en politieke 
partijen. Inclusief de contactgegevens. De redac-
tie van de raadspagina bereikt u via: redactie@
raadvanalmere.nl. En u kunt ook gewoon de 
medewerkers van de raad bellen (de griffie) 
036 539 9995.

De raad (en zijn voorzitter) in het jongerendebat

Raad vergadert op locatie: een Buitenmarkt

Soms wordt het laat

Raadslid Ulysse Elian debatteert
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