ZO WERKT DE
GEMEENTERAAD
W a t z i j n ú w i d e e ë n?

Zit u al in ons
Raadspanel?
Ga naar pagina 13
en praat mee.

DE GEMEENTERAAD
IS ER VOOR Ú
Beste inwoner van Almere,
De gemeenteraad van Almere is voor veel inwoners onbekend terrein.
Daar willen we graag verandering in brengen, want de raad is er voor u.
Elke vier jaar kunt u bij de verkiezingen uw stem uitbrengen. De 39 raads
leden die na de verkiezingen de gemeenteraad vormen, vertegenwoordi
gen vier jaar lang uw stem. U zult niet dagelijks met de gemeenteraad te
maken hebben, maar zodra dat wel het geval is, vinden wij het belangrijk
dat u ons dan ook weet te vinden.

Hoe werkt de raad? Bekijk ook eens onze
animatie op youtube.com/raadvanalmere

Als voorzitter van de raad ben ik geen onderdeel van een politieke partij,
maar als inwoner van Almere heb ik wél ideeën voor de stad. Ideeën die
u waarschijnlijk ook heeft. Voor de stad als geheel, maar
misschien nog meer voor uw wijk, straat of zelfs huis. De
gemeenteraad nodigt u uit om uw ideeën met ons te delen.
In dit boekje leest u onder meer hoe u uw plannen bij de
raadsleden krijgt en wie deze raadsleden zijn.
Uw inbreng is onmisbaar.
Burgemeester Franc Weerwind
Voorzitter van de Raad van Almere
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VERKIEZINGEN...

E N DA N . . .?
U stemt op de partij die het beste past bij

Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daar
doen verschillende politieke partijen aan mee. Elk met zijn
eigen ideeën over de toekomst van Almere.

uw denkbeelden. Met voldoende stemmen
mag de partij van uw keuze één of meer
van de 39 raadsleden leveren die u dan
vertegenwoordigen.

Coalitie
Na het bekendmaken van de verkiezings
uitslag begint de formatie. Welke partijen
vormen samen een meerderheid en willen
met elkaar samenwerken? Deze partijen
maken deel uit van de coalitie.

College van B&W
De coalitie levert de wethouders. Samen
met de burgemeester vormen zij het
college van burgemeester en wethouders.
Zij voeren de plannen van de coalitie uit.

Oppositie
De partijen die niet in de coalitie zitten,
vormen de oppositie. Voor hen is het
meestal moeilijker om hun ideeën te
realiseren, omdat ze geen meerderheid
hebben in de raad.
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W AT D O E T
DE RAAD?

WETTEN, REGELS EN IDEEËN

Europa

De Raad van Almere gaat over heel veel, maar niet over
alles. De landelijke overheid stelt veel wetten op waar de
stad zich aan moet houden, bijvoorbeeld over de manier
waarop langdurige zorg is geregeld.

Wetten en regels

Landelijke politiek
De Raad van Almere bestuurt de stad vooral op hoofdlijnen, al gaan deze
hoofdlijnen soms ook over kleine dingen. Zij bedenkt welke doelen er
bereikt moeten worden en controleert of deze ook worden gehaald. Het

Provincie Flevoland

Wetten en regels

college van burgemeester en wethouders voert de plannen uit, waarbij zij
Wetten en regels
Ideeën

wordt ondersteund door de ambtenaren.
Gemeenteraad Almere

Vertegenwoordigen

Ideeën

Ideeën

Inwoners Almere

Controle op uitvoering
Kaders stellen

College van B&W

Ondersteuning

Ambtenaren
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W AT B E P A A LT
DE RAAD?

Economie, cultuur, onderwijs, sport, wonen, natuur,
veiligheid, toerisme, zorg… Op talloze terreinen bepaalt
de Raad van Almere op hoofdlijnen het beleid.
Met het vaststellen van de begroting maakt de raad elk jaar keuzes over
wat er allemaal in Almere moet gebeuren.

Bijvoorbeeld:
• Welke wegen moeten er worden opgeknapt en wanneer?
• Wat doet de stad op het gebied van cultuur en sport?
• En hoeveel geld mag daar aan uitgegeven worden?
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U W M E N I N G T E LT
Politieke Markt
De gemeenteraad vergadert bijna elke donderdagavond. In Almere
noemen we deze vergadering de Politieke Markt. De raad staat open voor
uw mening of advies. U kunt met andere inwoners, uw organisatie of
vereniging Almeerse raadsleden op te hoogte houden door in te spreken
of een tentoonstelling te organiseren. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@almere.nl.

Motiemarkt
U kunt uw plannen het hele jaar aan raadsleden voorleggen,
maar de motiemarkt is echt bedoeld om als bewoner met de
Raad in gesprek te gaan over uw idee. Als raadsleden uw voorstel
voor de stad goed vinden, kunnen zij dit als motie indienen. Op
gemeenteraad.almere.nl/motiemarkt vindt u meer informatie over
de aankomende motiemarkt.
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Z O KU NT U U W STEM
L ATEN H O R EN

Burgeractiviteit

Raadspanel

Als u zelf een onderwerp heeft dat u op de politieke agenda wilt zetten,

Via het raadspanel vraagt de raad of een politieke partij bewoners naar

kan dat via een burgeractiviteit. Hier is een aantal regels aan verbonden.

hun mening over een specifiek thema. Dat kan een actueel thema zijn dat

U heeft bijvoorbeeld 50 handtekeningen nodig om iets te agenderen. De

op de Politieke Markt aan bod komt of is gekomen. Of een onderwerp dat

raadsgriffie kan u helpen bij het organiseren van een burgeractiviteit.

een raadslid op de agenda wil zetten, waarbij hij of zij eerst wil peilen hoe
Almeerders over het onderwerp denken. Hiermee kunt u direct invloed
uitoefenen op besluiten van de raad. Ook deelnemen aan het raadspanel?

Burgerinitiatief

Meld u aan via: gemeenteraad.almere.nl/invloed-op-uw-raad/raadspanel

Als u uw plan meteen aan de gemeenteraad wil voorleggen als besluit,
kunt u een burgerinitiatief starten. Ook hier geldt een aantal regels. Zo
heeft u bijvoorbeeld minimaal 150 medestanders nodig voor uw voorstel.
De raadsgriffie kan u ondersteunen bij het starten van een burgerinitiatief.

Spreekrecht
Wilt u de gemeenteraad iets meegeven over een onderwerp dat (voor de
eerste keer) op de agenda staat van de Politieke Markt? Elke inwoner van
Almere heeft spreekrecht in de gemeenteraad. Als u wilt inspreken, kunt u
dat aangeven bij de raadsgriffie.

E-petitie
Via internet kunt u eenvoudig een petitie starten over onderwerpen die
u belangrijk vindt. Op deze manier kunt u medestanders zoeken voor uw
idee. Ga hiervoor naar: almere.petities.nl
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M E E P R AT E N
HEEFT ZIN

Centrummanager
“Ik wilde als inspreker aan de raad duidelijk maken
dat ik graag voor het stadscentrum in Almere een
centrummanager zou willen zien. De inspraak heeft
me uiteindelijk niets opgeleverd, maar ik had er wel
een goed gevoel bij.”

Begeleid wonen

Henrique Barnard, inspreker over: Zadelmakerstraat

“Wij zijn als BWA Nederland al langer bezig om

Pieter Baan weg

een locatie voor begeleid wonen in Almere te

“Wij waren het als omwonenden niet eens met de

realiseren. De motiemarkt was voor ons een
uitstekende gelegenheid om onszelf aan alle

weg die langs onze wijk wordt aangelegd naar

fracties te presenteren. De motie is omarmd en

het toekomstige Pieter Baan Centrum in de TBS

ook aangenomen.”

Kliniek. We hebben met 18 omwonenden in korte

George van Overbeeke, Stichting BWA Nederland

opgehaald. Toen een partij de kwestie op de

tijd maar liefst 1.800 protesthandtekeningen
politieke agenda zette, grepen we onze kans om
in te spreken. Dat had maximaal effect, zeker ook

Voedselbos

omdat de pers erbij was. De toegangsweg wordt

“We lazen pas drie weken van tevoren in de krant dat

nu binnensmuurs aangelegd.”

de motiemarkt zou komen en besloten direct mee te
doen. Met het Voedselbos krijgt een verwaarloosde

Frits Njio, inspreker over: TBS Kliniek

plek een mooie functie. Wij vonden de motiemarkt
een goed en effectief initiatief. Je kan in korte tijd
alle fracties benaderen. De motie is opgesteld en

Veilige Evenaar
“We zijn een petitie gestart met een aantal ouders van

unaniem aangenomen.”

leerlingen op de basisscholen rond de Evenaar. Er

Annemarie Westhoff, Voedselbos in Almere Haven

onderwerp werd besproken op de Politieke Markt

gebeuren teveel ongelukken op die weg. Toen het
hebben we de handtekeningen aangeboden. Er zijn
aanpassingen gedaan, maar het is nog lang niet
voldoende. Daar zouden we graag een vervolg op zien.”
Petitionaris: mevrouw Oldenhuis Arwert, handtekeningen aangeboden op: 18 juni 2015
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AANTEKENINGEN

OOK EEN IDEE?
L A AT H E T O N S
WETEN!
E-petitie
Een e-petitie

Raadspanel

starten kan via

Wilt u zich aanmelden

almere.petities.nl

voor het raadspanel?
Dat kan via gemeenteraad.almere.nl/

Volg de raad

invloed-op-uw-raad/

De raad is ook te vinden op

raadspanel

Twitter en Facebook:
@RaadvanAlmere
RaadvanAlmere

Ook op YouTube!
Op youtube.com/
raadvanalmere kunt
u animaties en video’s

Overige informatie

bekijken over de Raad

Kijk voor overige

van Almere.

informatie op
gemeenteraad.almere.nl
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MAAK KENNIS MET
DE RAADSLEDEN
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Asjen van Dijk

Willy Anne van der Heijden

avandijk@almere.nl

watvdheijden@almere.nl

SP

GroenLinks

Ramona Aukes

Willem Boutkan

Toon van Dijk

Rutger Hengstman

raukes@almere.nl

wboutkan@almere.nl

ajavdijk@almere.nl

wrhengstman@almere.nl

PVV

PVV

PVV

VVD

Marcel Bakker

Olaf Buitelaar

Ron Dubbelman

Irene van Hooff

mbakker@almere.nl

osjbuitelaar@almere.nl

rdubbelman@almere.nl

ivanhooff@almere.nl

Leefbaar Almere

PVV

PVV

VVD

Martine van Bemmel

Hassan Buyatui

Nico van Duijn

Kerim Iskender

mevanbemmel@almere.nl

hbuyatui@almere.nl

npvduijn@almere.nl

kiskender@almere.nl

D66

PvdA

Leefbaar Almere

PvdA

Martin van Blitterswijk

Jannie Degenhardt-Bochem

René Eekhuis

Chris Jansen

mvblitterswijk@almere.nl

jmdegenhardt@almere.nl

raeekhuis@almere.nl

cajansen@almere.nl

Fractie Van Blitterswijk

Leefbaar Almere

Fractie Eekhuis

PVV

Roelie Bosch-Nijeboer

Ans DeSumma-Kreelekamp

Hilde van Garderen

Jonathan de Jong

rbosch@almere.nl

jmdesumma-kreelekamp@almere.nl

hivangarderen@almere.nl

jmdjong@almere.nl

ChristenUnie

SP

VVD

D66
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Miranda Joziasse

Johan de Leeuw

Annette Raijer

Gavin Vegersteen

mjoziasse@almere.nl

jgdleeuw@almere.nl

ajraijer@almere.nl

gmvegersteen@almere.nl

VVD

AP / OPA

PVV

D66

Rob van de Kamp

Jan Lems

Ciska van Rijn

Jenny Zerfowski

rcvdkamp@almere.nl

jlems@almere.nl

kgvrijn@almere.nl

jdzerfowski@almere.nl

D66

D66

PvdA

PVV

Marco de Kat

Bastiaan Malotaux

Jerzy Soetekouw

Jan Dirk Pruim

mdkat@almere.nl

bmalotaux@almere.nl

jasoetekouw@almere.nl

Raadsgriffier

Leefbaar Almere

CDA

PvdA

Jessica Kips

Frans Mulckhuijse

Franc Weerwind

jkips@almere.nl

wfmulckhuijse@almere.nl

Burgemeester

GroenLinks

SP

Johan van der Kroef

Ellentrees Müller-Klijn

jvdkroef@almere.nl

etmmuller@almere.nl

CDA

VVD

Cocky Kuipers

Johan van der Pauw

cjkuipers@almere.nl

jbvdpauw@almere.nl

D66

PvdA
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AANTEKENINGEN

ALGEMENE
I N F O R M AT I E
U kunt de gemeenteraad bereiken via de raadsgriffie
(ondersteuning van de gemeenteraad):
Postbus 200
1300 AE Almere
raadsgriffie@almere.nl
(036) 539 99 95
gemeenteraad.almere.nl
@RaadvanAlmere
RaadvanAlmere
RaadvanAlmere
Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief op
gemeenteraad.almere.nl/nieuwsbrief

22

23

