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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

Op 20 mei gaat de Politieke Markt weer van 
start. Er zijn alleen carrouselvergaderingen, nog 
geen plenair. Althans, op het moment van het 
schrijven van dit nieuws niet. Maar je weet het 
nooit hè. Op de agenda staan enkele moties van 
fracties die verbeteringen willen aanbrengen in 
besproken raadsvoorstellen. Er staan ook twee 
‘moties vreemd’ in. Dus niet naar aanleiding van 
een raadsvoorstel, maar op eigen initiatief van 
een fractie ingebracht. 
Interessant zijn verder het welzijnskader, de 

visie van de gemeente op het welzijnswerk 
op lange termijn. Er is een gesprek over een 
hyperconnectiviteitshub, dat is een locatie voor 
meerdere internationale datacenters, die in het 
gebied van Almere en Zeewolde zou kunnen 
komen. Er wordt gedacht aan Oosterwold. Het 
college bevraagt de raad op drie onderwerpen: 
ruimtelijke inpassing, voorwaarden (energie, 
duurzaamheid, etc.) en samenwerking met 
anderen. Deze bespreking duurt anderhalf uur 
volgens de agenda, maar dan weet u ook waarover 

het gaat. Spreekt economie u wat meer aan, volg 
dan de evaluatie van de economische agenda. 
Daarvoor is iets meer dan een uurtje uitgetrok-
ken, wellicht komt u erachter welke ambities niet 
gerealiseerd kunnen worden? In het Stedelijk 
Woningbouwprogramma stelt het college voor 
hoe de afgesproken 24.500 woningen tussen 
2020 en 2030 er moeten komen.
Er zijn nog wat onderwerpen, maar de ruimte 
is op. Maar u weet intussen wel waar u het zelf 
kunt vinden toch?

DE AGENDA VAN DE RAAD

BESPROKEN IN DE RAAD

In de peiling
Elke twee jaar doet de gemeente Almere een 
stadsenquête. De Raad van Almere lift met een 
aantal vragen op dat onderzoek mee. U vindt hier 
het hele rapport met onze én andere uitkomsten. 
De interesse in de Almeerse lokale politiek blijft 
al jaren ongeveer gelijk, maar uw betrokkenheid 
is flink gegroeid. Ten opzichte van de meting in 
2018 zijn meer dan twee keer zoveel Almeerders 
de politiek gaan volgen. De uitkomst verschilt 
naar gelang de vorm. Betrokkenheid kan immers 
op meer manier zichtbaar worden; onder andere 
door de politiek actief te volgen, raadsleden te 
benaderen of aan de Politieke Markt deel te 
nemen. Zorgwekkend is wel dat vooral jonge 
mensen weinig betrokken zijn. Samen met de 
scholen waren we in 2019 al begonnen daaraan 
te werken, maar Covid-19 remt de voortgang 
wel ernstig. 
Tot onze verrassing is de raadspagina in de krant 
wat minder bekend dan in 2018. Daar gaan we 
extra gas op geven, want we weten ook dat het 
altijd de meest gebruikte informatiebron was. 
Misschien zijn veel van u overgestapt op Het 
Raadsnieuws, de emailnieuwsbrief die wij sinds 
eind 2019 elke zaterdagochtend aan (nu) 1.701 
ontvangers versturen. Dat vindt u niet in dit 
onderzoek, want we zien zelf hoeveel mensen ‘m 
openen. Gemiddeld 870 van u lezen ‘m elke week. 
En regelmatig reageert iemand op een stukje en 
daar reageren wij altijd weer op. Overigens: al 
deze gegevens zijn helemaal anoniem.

Podcast
De rapportage van de stadsenquête is interessant 
leesvoer, we bevelen het u aan. Hij werd ook 
besproken in de wekelijkse podcast politiek-
circus.nl. Daarin nemen twee journalisten de 
politiek door met steeds een andere gast, vaak 
een van de raadsleden. Ze houden het licht en 
leuk. Dus gaan ze wel eens wat kort door de 
bocht. Bijvoorbeeld: in de editie van 29 april 
stellen ze dat maar 6% van de Almeerders vindt 
dat de politieke partijen of fracties hun beloften 
waarmaken. Oké, die zes procent vindt dat, maar 
24% is het er niet mee eens of oneens en nog 
eens 51% weet het niet of heeft er helemaal geen 
mening over. Kortom: 75% geeft eigenlijk geen 
antwoord en alleen 20% zegt glashelder dat de 
politiek de beloftes niet nakomt. Evengoed een 
uitkomst om je aan te trekken. 

Speerpunten
De raad is verbonden met de stad. De meeste 
raadsleden en fracties hebben hun eigen net-
werken. Maar ook vanuit het collectief, de raad 
als geheel, werken we eraan om u erbij te halen. 
In de enquêteresultaten zien we dat we drie 
van onze speerpunten goed gekozen hebben. 
1) Het Burgerschapsprogramma voor jonge 

Almeerders; om de jongeren meer te infor-
meren en beter te betrekken. Het is een 
uitdagend en ambitieus plan en het is hard 
nodig, maar de scholen hadden wel even wat 
anders aan hun hoofd. Dit project staat stil, 

maar we pakken het na de zomer weer op. 
2) De stadswebinars; om inwoners wegwijs te 

maken in de lokale democratie. Heel korte, 
leuke en laagdrempelige webinars (volgens 
de deelnemers), die je gemakkelijk met je 
PC, tablet of smartphone kunt volgen. Ze zijn 
succesvol; al 16 deelnemers zijn zo enthou-
siast dat ze er over denken om politiek actief 
te worden. Maar belangrijker is dat steeds 
meer inwoners hierdoor ontdekken hoe ze 
werkelijk invloed kunnen uitoefenen. 

3) Informeren en communiceren; elke week 
opnieuw laten we zien wat de raad voor u doet. 
Waarbij ook duidelijk wordt welke rol u als 
inwoners zélf kunt nemen. Ons Raadsnieuws 
wordt door steeds meer inwoners gelezen. Een 
nieuwe website is in de maak. Het nieuwe 
raadspanel staat in de startblokken.

Help!
We doen een dringende oproep aan u. Want we 
bereiken u wel, de lezer van dit stukje, maar heel 
veel anderen niet. Help ons méér stadsgenoten 
te bereiken. Want de raadsleden zijn weliswaar 
voor vier jaar gekozen, maar het is zo belangrijk 
dat de stem van de stad ook elke dag van die 
vier jaar te horen is. Raadsleden kunnen uw 
inbreng hartstikke goed gebruiken. En écht, er 
is geen bestuurslaag waar de invloed van een 
inwoner zo groot is als in uw eigen gemeente.
 
• Heeft u kinderen of kleinkinderen: ga het 

gesprek met ze aan over het lokale bestuur 
en over hun rol als burger. Willen ze meer 
weten, laat ze zich aanmelden voor het spe-
ciale stadswebinar voor jonge Almeerders (12 
tot 18 jaar).

• Tip buren, collega’s, vrienden of familie over 
onze emailnieuwsbrief Het Raadsnieuws. 
Zo gemakkelijk was het nog nooit om bij te 
blijven. Of tip ze over een van de webinars 
(over lokale politiek, invloed uitoefenen of 
politiek actief worden).

“Politiek is bij uitstek 
een zaak die je niet aan 
politici moet overlaten”

(Filosoof Daan Roovers,
Denker des Vaderlands 2019-2021)

• Wilt u zelf meer weten, neem deel aan een 
webinar of een andere activiteit in het komen-
de halfjaar. Laat van u horen. Kom met uw 
opmerkingen, vragen of suggesties. De stad 
is van ons allemaal.

De vorige Politieke Markt was op 22 april. U weet het vast nog; een flinke bespreking over de verdwenen mailboxen, een hele rij besluiten genomen en daarna de overdracht van de griffiersfunctie. 
Wilt u het nog eens teruglezen, ga naar ons nieuwsbriefarchief.


