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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

Deze week geen agenda op uw raadspagina. De Raad is - zoals altijd als er schoolvakantie is - met reces. Op 31 oktober is de volgende 
Politieke Markt. U krijgt dus in de krant van volgende week de agenda. 

Veranderplan
De gemeente Almere, dat wil zeggen: de 
gemeentelijke organisatie van bijna 2.000 amb-
tenaren, probeert haar werk zo goed mogelijk 
te doen. Steeds beter zelfs. In 2017 werd een 
flinke reorganisatie in gang gezet en de Raad 
vraagt zich af wat daar de opbrengsten van zijn. 
De initiatiefnemers van het rondetafelgesprek 
omschrijven het als een zoektocht naar de 
tevredenheid van de stad met zijn stadsbestuur. 
De gemeentesecretaris, concern controller en 
HR manager gaven inzicht in het proces en de 
uitkomsten tot dusver. Duidelijk werd dat er veel 
is gedaan en bereikt, maar dat zo’n grote orga-
nisatie echt wel meer tijd nodig heeft. We zijn 
er nog niet. Maar naast die zoektocht naar meer 

tevredenheid is er ook de vraag hoe je daarachter 
komt. Met een periodieke tevredenheidsmeting 
onder inwoners? En waar ga je dan op meten? 
Het rondetafelgesprek was verhelderend en 
geeft aanleiding tot een vervolg. Verschillende 
fracties namen de vragen als huiswerk mee. 
Het gesprek was een nuttige aansporing voor 
het gezamenlijke bewustzijn van gemeente en 
Raad: we doen het voor de stad. Een eventueel 
vervolg is nog onbekend.

Noodkreet Zadelmakerstraat
Ooit was het een soort terp in een overigens vrij-
wel leeg landschap. Met daarop een rijtje winkels 
met woningen erboven: de Zadelmakerstraat. De 

bouw van Almere Stad was toen net begonnen, 
maar onverschrokken winkeliers brachten hier 
al leven in de brouwerij. Weinig herinnert nog 
aan die roemruchte Stadse dageraad. Er is wel 
veel winkelend publiek in het stadshart, maar 
dat volgt andere looproutes. Een van de fracties 
pikte de noodkreet van de huidige winkeliers op 
en agendeerde het onderwerp. De raadsleden en 
de portefeuillehouder vonden elkaar in hun wens 
dat ook dit stukje stadshart levendiger mag zijn, 
maar feitelijk gaat de gemeente daar niet over. 
De winkelpanden zijn van een vastgoedeigenaar. 
Toch zagen diverse fracties mogelijkheden en 
werden de volgende dag vier moties ingediend. 
Over twee weken gaan we het daarover hebben.

Vis a Vis
We schreven er volgende week al over, de Raad 
kreeg een lastig dilemma in de schoot gewor-
pen. Tijdens eerdere raadsperiodes, met andere 
Colleges en raadsleden, is theatergezelschap 
Vis à vis op een plek terecht gekomen waar 
óók woningbouw voorzien was. Nu is dus de 
vraag: willen we hier bouwen of willen we Vis 
à vis behouwen (terwille van het rijm gunnen 
wij onszelf deze foute schrijfwijze). 
Maar daar zit wel een prijskaartje aan van 
ongeveer 20 miljoen Euro. En iedereen is zich 

wel bewust van het grote woningtekort. Weer 
andere raadsleden vinden dat die woningen (en 
bijbehorende grondopbrengst) wel elders in de 
stad  kunnen worden gerealiseerd. Ander ding: 
er moeten ook kosten gemaakt worden om het 
gebied verder in te richten. En wie gaat dat 
betalen? De Raad lijkt het erover eens dat Vis à 
vis sowieso kan blijven, maar er zijn (nu) twee 
moties en één amendement ingediend waar de 
Raad op 31 oktober over gaat praten.

Enkele raadsleden geven hun mening in het 
raadsfilmpje. U vindt ze rechts op de voorpagina 
van raadvanalmere.nl

BESPROKEN IN DE RAAD


