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Lees mee
Hoe weet uw waar het echt over gaat? In de e-mail-
nieuwsbrief Raadsnieuws of op de raadspagina in 
de krant vindt u maar een beperkte hoeveelheid 
informatie. We werken eraan u met de website 
vollediger te informeren, maar dat is nog niet 
klaar. Toch kunt u online al alles vinden waar 
de raad het over heeft. Dan hebben we het niet 
over social media. Want wat er op social media 
staat is vaak onvolledig, onvriendelijk of zelfs 
onwaar. De agenda van de raad staat op almere.
notubiz.nl: de onderwerpen, de stukken en de 
uitleg. U vindt het allemaal op de datum waarop 
een onderwerp besproken wordt (of werd). 
Een van de handigste documenten daartussen 
is de gesprekswijzer. Dit is een heel korte, goed 
leesbare samenvatting van het onderwerp en de 
rol die de raad op dat moment heeft. Als u alleen 
de gesprekswijzers leest, dan weet u al meteen 
waar het over gaat. 

Raadsnieuws
Als er een Politieke Markt is geweest of in 
aantocht is, verschijnt er ook een pagina in 
de krant: de raadspagina. Met dezelfde fre-
quentie verschijnt ook de e-mailnieuwsbrief 
het Raadsnieuws, met ongeveer dezelfde 
inhoud als de krantenpagina. Maar omdat 
het online is, staan er handige linkjes in en 
soms is er ruimte voor meer foto’s. En bin-
nenkort gaan we u vanuit het Raadsnieuws 
ook om uw mening vragen met peilingen 
en enquetes. Kom erbij! 

Kijk mee
Toegegeven: veel mensen vinden politieke 
beraadslagingen moeilijk te volgen. De manier 
van vergaderen kan vragen oproepen en heel 
wat raadsleden gebruiken moeilijke woorden 
en afkortingen in lastige zinnen. Maar onze 

gesprekswijzers helpen u al een eind op weg. 
En door vaker een raadsvergadering te bekijken 
krijgt u ook steeds meer inzicht en begrip. Maar 
net als bij het kijken naar de Tour de France, 
neemt het kijkplezier aanmerkelijk toe als je 
er iets meer van weet. En mocht u er écht veel 
meer van willen weten, meld u dan aan voor het 
webinar Politieke Markt. Zie elders op de pagina.
Waarnaar u kunt kijken is een tweede. Wat is 
voor u interessant? In de agenda vindt u wat er 
op de agenda van de raad verschijnt. Dat gebeurt 
in het ritme van de raad, dat is pas een week van 
tevoren. Beetje kort dag, als je er nog iets mee 
wilt doen. Wel vindt u op notubiz op de laatste 
dinsdag van de maand de agenderingen die in 
aantocht zijn. 

Webinar Politieke Markt
Carrousel, coalitie, consultatie. Wat? Waarom 
praat iedereen alsmaar tegen de voorzitter? 
Wie is dat trouwens? En kan het niet wat 
sneller allemaal? Op deze, en tal van andere 
vragen, krijgt u antwoord tijdens het webinar 
Politieke Markt van Almere. Leuk, leerzaam 
en razend nuttig. Want u ontdekt ook hoe 
je als inwoner invloed kunt uitoefenen. En 
u komt, als u dat wilt, zelf aan het woord 
met vragen en suggesties. Meld u aan, dan 
sturen wij u daarna de programmering.

Doe mee
Meedoén, dat is het summum. Inwoners die 
samen met gekozen inwoners bouwen aan de 
democratie in de stad. Meedoen, dat betekent: 
actief bijdragen aan een betere stad. En het 
is verrassend gemakkelijker dan u misschien 
denkt. 

Stuur een brief
Wat is bijvoorbeeld gemakkelijker dan een 
brief sturen aan de raad. Dat kan per post of 
per e-mail, als het maar geadresseerd is: Aan 
de Raad van Almere. Een ‘brief aan de raad’ 
is een formeel document dat na ontvangst aan 
de volledige raad wordt bekend gemaakt en 
zelfs aan de hele wereld. Want uw brief komt 
online bij de officiële stukken van de raad. Hij 
wordt wel anoniem gemaakt, dus uw naam en 
adresgegevens blijven strikt geheim. Het is aan 

de raadsleden zelf om te beslissen wat ze met 
uw brief doen. Ze kunnen hem dus ook alleen 
voor kennis aannemen. 

Petitie
Kijk op petities.nl, zoek op Almere en zie waar-
mee stadsgenoten u voorgingen. U zult zien: een 
petitie beginnen is heel gemakkelijk. Een goed 
onderwerp vinden en voldoende ondertekenaars 
krijgen is alweer wat moeilijker. Maar als dat 
lukt, dan vindt u in de raad een luisterend oor. 
Toen Theatergezelschap Vis à vis in de knel 
dreigde te komen, haalden ze meer dan 15.000 
handtekening op. Voor een petitie geldt wel 
hetzelfde als voor een brief: de raad bepaalt zelf 
wat hij ermee doet.

Inspreken
Veel inwoners gingen u voor door in te spreken 
bij de raad. Ook nu, tijdens corona. Er zijn 
insprekers geweest die in videovergaderingen 
aan het woord kwamen en insprekers die in de 
raadzaal kwamen praten. Onlangs nog over het 
behouden van de Voetnoot. Inspreken is een 
machtig mooi middel. U heeft direct contact met 
het hoogste bestuursorgaan van de stad, al uw 
kennis en inzichten komen over het voetlicht. 
En na uw inspreken kunnen raadsleden vragen 
stellen, waarop u met nog meer passie kunt 
antwoorden. En uw spreekbeurt wordt op video 
vastgelegd en is achteraf terug te zien. Dat maakt 
het best wat spannender, maar het betekent ook 
dat veel stadsgenoten u kunnen zien en eventueel 

volgen in uw campagne. Natuurlijk blijft de raad 
aan zet, aan uw inbreng ‘kunnen geen rechten 
worden ontleend’, maar de ervaring leert dat de 
inbreng van sprekers veel teweeg brengt.
Er zijn nog meer instrumenten waarmee u 
invloed kunt uitoefenen. Die vindt u op onze 
site onder het menu Invloednu. Op deze pagina 
willen wij de rest van de ruimte nu besteden 
aan de beste, mooiste en zinvolste manier van 
meedoen: raadslid worden.

Raadslid?
Met 44 andere raadsleden gaat u over wat er in 
de stad gebeurt. Dat is een hele verantwoorde-
lijkheid. En het is ook een hele klus. U krijgt er 
een mooie vergoeding voor, maar u bent er dan 
ook tijd aan kwijt. Sommige raadsleden kunnen 
hun werk goed managen, maken bewuste keu-
zes waarover ze wel en niet meepraten en zijn 
vaardige vergaderaars. Zij zijn er misschien een 
dagje per week aan kwijt. Andere raadsleden kost 
het misschien wat meer moeite of ze vinden veel 
onderwerpen belangrijk en willen alles geven. 
Zij zijn er vast veel meer dan 20 uur per week 
kwijt. Het is ieders’ eigen keuze.

In 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezin-
gen. Maar wilt u raadslid worden, dan moet u 
al veel eerder in beweging komen. Waarom dat 
is, hoe het werkt en wat u moet doen, gaan we 
nu op deze pagina (nog) niet uitleggen. U kunt 
zich nu al vast aanmelden als geïnteresseerde 
bij een politieke partij, als u al weet met welke 
u het eens bent. Op de voorpagina van onze 
site vindt u alle partijen die nu in de raad zitten 
met hun contactgegevens. Maar voor wie wel 
voor de stad in actie wilt komen, maar nog niet 
weet voor welke politieke kleur, komen er later 
dit jaar informatiebijeenkomsten. U kunt dan 
eerst kennismaken met het werk als raadslid 
en kennismaken met de verschillende politieke 
partijen. En daarna de stappen nemen die u 
wilt. Denk er vast over na. Almere heeft u nodig.

Sinds anderhalve maand is uw raad weer voor 

u in touw. Het is weer elke donderdag Politiek 

Markt, met tegelijk drie of vier vergaderingen en 

dan een paar achter elkaar. Gemiddeld stonden 

er zo’n 9 agenderingen per avond op de rol. 

Vlak vóór corona waren dat er 10, maar nu zijn 

het vooral videovergaderingen en dat maakt het 

werk lastiger. Vooral ontbreekt een heel belangrijk 

deel; de ontmoeting. Niet alleen met elkaar, maar 

vooral ook met u! Raadsleden zijn wel veel in de 

stad te vinden, voor contacten met inwoners en 

organisaties, maar op de Politieke Markt zien 

we u niet meer. Wellicht kijkt u online een ver-

gadering mee. Mogelijk stuurt u een mail. Maar 

wat zo mooi is (was) aan onze Politieke Markt; 

meteen na afloop van een carrouselvergadering 

even een praatje maken met een paar raadsleden, 

dat kan dus niet. Daarom vragen wij u de raad te 

helpen met zijn democratische taak. Lees mee, 

kijk mee, doe mee. Met deze pagina willen we 

het u gemakkelijk maken dat te doen.

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar 
er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

Invloed


