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Raadspreekuur
Het raadspreekuur is terug. Vanwege corona 
staakten we twee activiteiten van de Politieke 
Markt die de raadsleden heel belangrijk vonden: 
het actualiteitenhalfuur en het raadspreek-
uur. De eerste is sinds een paar weken weer 
terug-ingevoerd. Raadsleden kunnen op heel 
korte termijn actuele kwesties met het college 
bespreken. Nu is ook het raadspreekuur terug. 
En die is er helemaal voor u. Nóg een manier 
om invloed uit te oefenen.

In het raadspreekuur praat u met enkele raads-
leden over wat u op uw hart heeft. Het is een 
persoonlijk gesprek, het gaat tussen alleen u en 
de aanwezige raadsleden. En een raadsadviseur 
van de griffie is erbij voor advies en eventuele 
ondersteuning. Wat u wilt bespreken staat u 
helemaal vrij, bijvoorbeeld: 
• u heeft een belang, maar zoekt nog naar het 

juiste instrument of middel om dat onder de 
aandacht te brengen van de gemeenteraad;

• u heeft een goed idee voor uw buurt, wijk 
of stadsdeel wat u onder de aandacht wilt 
brengen van de raad;

• u bent ontevreden over bepaald beleid van 
de gemeente Almere en u wilt weten wat de 
gemeenteraad daar aan kan doen.

Het is natuurlijk wel zo dat het onderwerpen 
moeten zijn waar de raad ook iets mee kan. 
Lees hier meer: 
https://gemeenteraad.almere.nl/vergaderingen/
de-politieke-markt-evolueert/raadspreekuur/

Het raadspreekuur is voor allebei van belang, 
voor u en voor de raad. Inwoners die u voorgin-
gen in het raadspreekuur hadden meteen meer 
kennis en begrip. En de raadsleden versterkten 
hun inzicht in wat er in de stad leeft. Het komt 
voor dat een raadslid politieke actie onderneemt 
naar aanleiding van het gehoorde in het raad-
spreekuur. Het is dus een echte win-win. Bedenk 
ook dat raadsleden feitelijk gewoon inwoners 
zijn, net als u. Ze hebben alleen meer inzicht 
in het reilen en zeilen van het stadsbestuur.

Omdat fysieke Politieke Markten nu niet moge-
lijk zijn, vindt het raadspreekuur digitaal plaats, 
door middel van een videovergadering. Dat gaat 
werkelijk heel eenvoudig, u heeft genoeg aan 
een computer, tablet of smartphone. Als er 
maar een werkende camera en microfoon op 
zit. U neemt deel via Google Chrome internet-
browser en hoeft niets te installeren. Omdat 
we u (eventueel) willen kunnen helpen met 
het videovergaderen, vragen we u zich tijdig 
aan te melden. Raadspreekuur 7 oktober 

18:00 tot 18:30 Aanmelden kan tot uiterlijk 18:00

Er is ruimte voor maximaal drie gesprekken 
van 10 minuten elk. Zijn er minder dan drie 
aanmeldingen, dan kan een gesprek iets langer 
duren. Zijn er meer, dan komt u volgende keer 
aan de beurt. Nadat u zich heeft aangemeld 
ontvangt u van de griffie (de medewerkers 
van de raad) een linkje voor een MS Teams 

vergadering, waaraan u via uw internetbrowser 
deelneemt. U meldt zich op de afgesproken tijd 
(door op het linkje te klikken) en waarachtig, 
iemand van de griffie zit klaar om u verder te 
helpen. Mogelijk moet u even wachten tot een 
vorig raadsgesprek is afgelopen. 

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

PRAAT MET DE RAAD

Raadsspreekuur of raadspreekuur
Eén s of twee? Daar krijgen we zo nu en dan vragen over. Ja écht. Natuurlijk glipt er zo nu en 
dan een schrijffout door, maar hier maakten een bewuste keuze voor één s. Er zijn namelijk 
geen strikte regels voor de tussen-s en wij kozen daarom voor de eenvoudigste schrijfwij-
ze. Bij twijfel laten we ons (ver)leiden door de uitspraak van het woord. Kijk ook eens op 
https://onzetaal.nl/taaladvies/tussen-s. 


