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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

Kruisstraat
In Almere Haven is de Vomar supermarkt 
opgeknapt. Erboven zaten kantoren, daar moeten 
woningen komen. En aan de kop van de par-
keergarage komt een nieuw woongebouw. Ook 
de parkeergarage en het omliggende openbaar 
gebied worden opgeknapt. Dit alles moet wel 
keurig in een bestemmingsplan passen. Het gaat 
over ontwikkelingen die al sinds 2014 in gang 
zijn. In al die tijd zijn inwoners betrokken, maar 
dat is wel over een lange tijd uitgesmeerd. Het 
college stelt voor het bestemmingsplan dat ter 
inzage heeft gelegen ongewijzigd vast te stellen. 

Coronathermometer
Wat is de temperatuur van onze stad? Niet letter-
lijk, maar figuurlijk. In een mooie samenwerking 
maken de gemeente Almere én de Raad van 
Almere regelmatig de Coronathermometer. Het 
is een heel, heel overzichtelijk document waarin 
op tal van aandachtsgebieden tegelijk wordt 
gerapporteerd én vooruitgekeken. Het gaat niet 
alleen om cijfers, curves en grafieken, maar ook 
om de reële resultaten en verwachtingen. Ook 
mooi is dat de stad zelf een belangrijke stem heeft. 
Want voor de inbreng én tijdens de bespreking 
ervan, zijn er stadsgenoten die meepraten. Er is 

veel ruimte voor het open gesprek, het uitwis-
selen van kennis en ervaring en het vinden van 
gezamenlijke betekenis. Deelnemers uit stad en 
raad zijn gelijkwaardig. 
In de eerste Coronathermometer was er nadruk-
kelijk aandacht voor jongeren. In de tweede, die 
nu op de agenda staat, ligt de aandacht vooral op 
de ondernemers in onze stad. Doe uw voordeel 
met de thermometer, lees het en u zult zien, u 
bent meteen op de hoogte. Denk mee.

Kabelbaan Floriade
Hij hangt er al, die kabelbaan. Toch vraagt het 
college aan de raad om in te stemmen met een 
Verklaring van geen bedenkingen, dus eigenlijk 
om aankoord te gaan met de aanleg ervan. Het 
is best een ingewikkeld proces, daarom heel in 
het kort (en zonder dat u er rechten aan kunt 
ontlenen): eigenlijk was die verklaring vorig jaar 
al gegeven. Wellicht betracht het college extra 
zorgvuldigheid omdat er vanuit de stad een 
zienswijze op gekomen is. Alleen was die niet 
volgens de regels ingediend en daarom ongeldig. 
Hoe dan ook, de raad gaat het gesprek openhartig 
aan. Omdat eind maart ook schriftelijke vragen 
zijn ingediend over de veiligheid, worden die 
mogelijk ook meteen beantwoord.

DE AGENDA VAN DE RAAD

Griffier
Aan het einde van de Politieke Markt van 22 
april draagt griffier Jan Dirk Pruim zijn functie 
over aan de nieuwe griffier. Hij gaat met pen-
sioen. Wij laten het afscheid van Jan Dirk niet 
ongemerkt voorbij gaan. Dat kan gewoonweg 
niet, want het hele systeem van de Politieke 
Markt, de aandacht voor een sterke positione-
ring van de gemeenteraad en de cruciale rol 
van een professionele griffie, het zijn maar een 
paar van belangrijke zaken waar hij voor aan 
de wieg heeft gestaan. Ja, hij is de Almeerse 
griffier, maar hij is ook in heel Nederland een 
zeer geziene en hogelijk gerespecteerde griffier 
en promotor van bestuurlijke vernieuwing.
Door Covid-19 zijn de mogelijkheden voor 
een afscheid op 22 april beperkt. Plus, er is 
die avond gewoon een Politieke Markt met 
carrouselvergaderingen en een plenaire met 
besluitvorming. Maar ..... aan het eind daarvan 
spreken enkele functionarissen Jan Dirk toe en 
hij heeft zelf ook een boodschap voor de raad 
en voor u allen voorbereid. Dat gebeurt in een 
wat andere vorm van uitzenden dan gebrui-
kelijk. Wilt u deze legendarische griffier nog 
één keer meemaken, kijk dan mee. Wij laten 
u nog weten waar u de uitzending kunt zien.

Misschien wilt u Jan Dirk nog een boodschap 
meegeven, aarzel dan niet die op de mail 

te zetten aan redactie@raadvanalmere.nl. 
Afhankelijk van de inzendingen kijken wij 
hoe wij die beschikbaar maken. 

Wie is Jan Dirk? Lees zijn publicaties: 
http://pruimpraat.nl/

Raad 2022
U las het vorige week al, over een klein jaar 
zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Is het niet 
een prachtige kwaliteit van onze democratie, 
dat de de zittingsduur van onze volksverte-
genwoordigers tijdelijk is? Want tijdens die 
hele raadsperiode kunt u zien wat de door 
u gekozen raadsleden hebben gedaan. Én u 
kunt in die vier jaar veel invloed uitoefenen, 
wat varieert van uw stem laten horen tot een 
compleet initiatief op de agenda zetten, maar 
vooral kunt u ná die vier jaar opnieuw laten 
weten wie voor u in het stadsbestuur gaat 
deelnemen. 

Kiezen
Kiezen wie er in de raad komt te zitten is een 
belangrijke verantwoordelijkheid en die ligt 
helemaal bij u; de inwoner. In 2018 bracht 
iets meer 45% van de Almeerders een stem 
uit. Laten we eerlijk zijn: dat is te weinig. 
Wij willen dat in 2022 graag beter. Daarom 
maken wij wekelijks een krantenpagina en een 

emailnieuwsbrief en zijn wij onlangs begon-
nen met u in webinars wegwijs te maken. We 
durven te stellen dat er geen enkele stad in 
Nederland is waar het politieke proces dankzij 
een Politieke Markt met een innovatie-gerichte 
raad zó toegankelijk is als Almere. De kansen 
om hier mee te doen zijn groot. Voor iedereen. 
Misschien kijkt u daar wat kritisch tegenaan. 
Dat is niet alleen prima, dat is zelfs heel goed. 
Want twijfel is de eerste aanzet tot verbetering. 

Denk mee, praat mee, doe mee!
Met deze drietraps-oproep gaan wij het hele 
jaar door om u beter te laten kennismaken 
met het werk van de raad en met uw moge-
lijkheden om daar iets aan bij te dragen. Denk 
mee betekent bijblijven, weten wat er speelt, de 
vinger aan de pols houden. Praat mee betekent 
uw mening laten horen, een brief aan de raad 
sturen of inspreken. En Doe mee betekent een 
rol nemen in het politieke bedrijf, lid worden 
van een partij of actief worden als politicus. 
Op welke manier u wilt meebouwen aan een 
steeds beter Almere, want dat is uw rol als 
raadslid, kunt u in de komende maanden 
verkennen. De medewerkers van de raad (de 
griffie) én de raad zelf gaan heel graag met u 
de ontmoeting aan. 


