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Voorwoord

Ons gemeenteraadsprogramma 2014-2018 laat u de belangrijkste PvdA stand-

punten zien. Acties voor werk, voor goede zorg dichtbij, voor emancipatie en 

opleiding van burgers, voor het duurzaam maken en houden van Almere, 

samen met de bewoners. Iedereen moet zorg en onderwijs kunnen krijgen. 

Werken en wonen zijn essentieel voor ons bestaan. Onze stad moet werk  

bieden aan haar bewoners en zich ontwikkelen tot de meest duurzame stad 

van Nederland op het gebied van energiegebruik, vervoer, wonen en milieu.

Kunst en cultuur hebben hierbij een belangrijke functie. Ze houden ons een 

spiegel voor en activeert onze creativiteit. Die hebben we hard nodig. Wij zijn 

individuen, die zonder anderen niet kunnen bestaan. Pas samen met anderen 

realiseren we een rechtvaardige en duurzame samenleving.

De PvdA waardeert de kracht van kleine gemeenschappen. En er zijn vele  

initiatieven om met elkaar iets voor de omgeving, voor het groen, en voor 

elkaar iets te doen. Almere heeft een hoog vrijwilligersaantal. Contact met 

buren, vrijwilligerswerk in de sportvereniging, bezoekers rondleiden door de 

stad, een deel van parken onderhouden. Almere doet het en het kan nog altijd 

beter. Mensen maken de stad. Spelenderwijs!

We geloven als PvdA niet in een doorgeslagen individualisme en een onbe-

perkt geloof in eigen kracht. Heel veel mensen doen veel zelf en nemen ver-

antwoordelijkheid, maar niet alles kun je alleen. We willen de saamhorigheid 

laten zien, en de vele vrijwilligers ondersteunen.

Met de PvdA in het bestuur van de stad zorgen wij voor een rechtvaardige ver-

deling van de inkomsten. Het publieke geld moet daar besteed worden waar 

mensen kwetsbaar zijn, waar eigen kracht te kort schiet en waar met een klein 



Samen sterk en sociaal in het hart van Almere PvdA programma voor de gemeenteraad 2014-20186

zetje mensen weer hun eigen leven kunnen leiden. Onze topprioriteiten liggen 

daarom bij werk, zorg, wonen, en onderwijs.

Wij nodigen ieder uit om mee te doen. Pak deze kans! 

Namens het bestuur van de PvdA-Almere

Hattum Palma Ellie Teunissen

voorzitter secretaris
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1. PvdA-Almere

De PvdA kijkt niet weg maar lost op

Almere heeft een rijk palet aan inwoners vanuit allerlei regio’s en met diverse 

nationaliteiten. Dankzij de invloed van de sociaal democratie hebben velen 

zich kunnen emanciperen en ontwikkelen. Almere is een kleurrijke stad met 

een sterke middenklasse, veel mbo opgeleide burgers en veel vrijwilligers. 

Almere is een pionier-stad en een doe-stad. Burgers krijgen en pakken vele 

kansen om aan de bak te komen en hun kinderen te laten opgroeien.

De PvdA is voor een sterke en slim georganiseerde overheid, die vertrouwen 

heeft in haar burgers en misstanden aanpakt. De overheid zorgt ervoor dat 

ieder een fatsoenlijk bestaan op kan bouwen met voldoende eten, drinken, 

onderdak. Zij stimuleert zorg voor een veilige omgeving, waarbinnen mensen 

respectvol met elkaar kunnen omgaan. Zij zorgt voor goede kansen voor het 

bedrijfsleven, voor toegankelijke voorzieningen zoals onderwijs, gezondheids-

zorg en sport. De overheid stimuleert betrokkenheid bij de ander en de samen-

leving. Zij trekt samen met haar burgers op en legt de verantwoordelijkheid 

niet eenzijdig bij het individu.

De PvdA wil dat iedereen meedoet: de gehandicapte, de laaggeletterde, de 

werkloze, de nieuwe inwoners en oudere senioren. We willen de meest kwets-

bare mensen in onze samenleving beschermen en talenten tot ontwikkeling 

brengen. We willen dit samen doen met bedrijven, met familie en sociale net-

werken, met onderwijs, sport en culturele instellingen.

De lokale samenleving laat zich niet meer van bovenaf sturen. Zeker in dit 

digitale tijdperk maken mensen de stad; zij geven kleur aan hun buurt, de 

wijk, aan de vele organisaties, die Almere rijk is. De PvdA staat tussen haar  
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bewoners, met het sociaal democratisch ideaal: Emancipatie en iets over  

hebben voor de ander: samenhorig en samen-redzaam zijn. Dit kost geen extra 

geld, dit is gebruik maken van de kracht van mensen.

Veel bewoners zetten zich graag in voor de lokale samenleving. Waar mogelijk  

betrekken we bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij belangrijke  

keuzes. Dat komt het beleid ten goede: de kans op succes is groter als bewoners 

weten dat ze invloed op het beleid hebben.
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Wat gaat de PvdA hiervoor doen

1.  Het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod – allen die zich in 

Almere bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld – zijn voor 

ons uitgangspunt. Dit discriminatieverbod geldt ook voor de seksuele 

geaardheid van onze inwoners.

2.  De overheid luistert naar Almeerders, bedrijven en organisaties en 

ontwikkelt en beheert samen met hen de stad. 

3.  De PvdA zet in op een complete stad met een gevarieerde bevolking; met 

ruimte voor productiviteit en creativiteit.

4.  De PvdA eist dat werkenden in de publieke ruimte zoals zorgverleners, 

onderwijzers, sportcoaches en vrijwilligers met respect worden  

behandeld.

5.  De PvdA brengt mensen bij elkaar om problemen op te lossen, ook al is  

de overheid formeel niet verantwoordelijk. De PvdA kijkt niet weg, maar 

lost op.

6.  De PvdA-raadsleden vergroten het vertrouwen in de lokale democratie 

door permanent zichtbaar te maken waarom zij bepaalde besluiten 

hebben genomen en standpunten hebben ingenomen.

7.  PvdA raadsleden maken zichtbaar waarom zij bepaalde standpunten en 

besluiten genomen hebben. Dit vergroot vertrouwen en maakt besluiten 

zichtbaar. 

8.  De gemeente is toegankelijk voor meldingen en klachten. De PvdA ziet toe 

op een efficiënte en goede afhandeling.
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2. Werk, inkomen en economie

Werk geeft structuur en waardigheid aan het leven: je hoort erbij en je doet 

ertoe. De PvdA is voor het creëren van werk voor iedereen, tegen een mens-

waardige vergoeding. Werk is voor een ieder, ook voor jongeren beschikbaar. 

De PvdA kan dit niet zelf en werkt hiervoor samen met het bedrijfsleven, over-

heden en de non-profitsector.

De arbeidsmarkt is niet beperkt tot de grenzen van Almere. Almere heeft een 

groot aantal laag- en mbo-opgeleiden, die qua kunde en vaardigheden niet 

goed aansluiten bij de vraag van Almeerse en Flevolandse bedrijven. Extra 

inspanningen over de lokale grenzen heen zijn nodig om iedereen perspectief 

te bieden op betaald werk.

Almere heeft het bedrijfsleven veel te bieden. Een Nederlandse New Town die 

uniek is in zijn soort. De Floriade in 2022 biedt het bedrijfsleven, de agrarische, 

de water-, bouw- en milieusector bovendien volop kansen om innovaties te 

realiseren. Voor Almere is het een uitdaging om bedrijven ruimtelijk goed in  

te passen en leegstand te voorkomen.

Wat gaat de PvdA hiervoor doen

1.  De PvdA heeft overzicht van alle potentiële groeibedrijven in de regio en 

onderhoudt met hen regelmatig kontakten.

2.  Almere is een excellent gastheer voor bedrijven en voor internationale 

missies.

3.  De PvdA wil een gedifferentieerd winkel-, kunst- en cultuuraanbod. Het 

winkelaanbod van de reguliere ketens wordt verrijkt met kleine gespe-

cialiseerde winkeltjes, waarvoor betaalbare ruimte wordt gecreëerd. 
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4.  Het stadshart van Almere moet een levendig centrum zijn. Met retailers 

 wordt overlegd over een evenwichtige verdeling tussen kiosken en 

‘karren’ en andere standplaatsen. Het overschot aan aantal vierkante 

meter winkelruimte in kaart gebracht en op andere wijze ingezet. 

5.  De PvdA zet in op ICT Almere (2.0). Almere wordt de high- en backbone 

van Amsterdam, het digitale hart van de Noordvleugel.

6.  PvdA Almere werkt samen met de provincie en Lelystad aan een 

vol waardige luchthaven. Almere ontwikkelt met de triple A (Amsterdam, 

Amstelveen en Almere ) een internationaal economisch handelsnetwerk 

en sluit zich aan bij het internationaal groot stedenoverleg en de European 

New Towns.
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7.  Een economisch platform stimuleert bedrijven tot innovatie, samen-

werking in de regio en afstemming op het technisch onderwijs. De PvdA 

neemt het initiatief om de behoefte aan technisch personeel in het 

bedrijfsleven te inventariseren. 

8.  De innovatieve kracht van ZZP-ers wordt in kaart gebracht en benut. 

Aanbestedingen worden aantrekkelijk gemaakt voor lokale onder nemers, 

midden en klein bedrijf en ZZP-ers.

9.  De gemeente geeft het goede voorbeeld en biedt voldoende stageplekken 

en werkervaringsplaatsen aan bijv. 5%.

10.  De gemeente moet mensen die uitbestede arbeid verrichten zoals schoon-

maken, groenvoorziening of bewaking weer in dienst nemen in plaats  

van uit te besteden aan bedrijven. Uitzondering vormen de kavels werk 

die beschikbaar worden gesteld aan bedrijven die voor namelijk werken 

met mensen met een arbeidsbeperking en/of mensen met afstand tot  

de arbeidsmarkt.

ExtrA inspAnningEn vOOr OudErE En JOngErE inWOnErs

1.  Er komt een ‘Plan voor Arbeid’. We maken dit plan samen met jongeren, 

mensen met een beperking op de arbeidsmarkt, ouderen, vrijwilligers 

en met het bedrijfsleven, uitzendorganisaties en het onderwijs. Dit plan 

bevat een analyse van de knelpunten en biedt oplossingen voor scholing, 

arbeidsplaatsen, leer/werkplaatsen en mogelijkheden voor de inzet van 

ouderen (55+) voor coaching en begeleiding.

2.  De PvdA ondersteunt een werkgeversservicepunt om aanvullende  

opleidingen voor werkzoekenden te creëren in samenwerking met  

bijvoorbeeld de ROC’s.

3.  Werkgevers van fysieke, infrastructurele en sociale projecten waar de 

gemeente in investeert, nemen ook mensen in dienst die het moeilijk  

hebben op de arbeidsmarkt.

4.  Aanbestedingen bevatten de voorwaarde dat 5% van de aanneemsom 

wordt gebruikt voor inzet van jongeren, langdurig werklozen en mensen 

met chronische beperkingen.
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5  Het is voor de PvdA onacceptabel dat mensen geen werk kunnen vinden 

omdat ze te oud zijn. Extra aandacht voor werkgelegenheid van 45+’ers  

is daarom belangrijk.

WElk ruimtEliJkE En finAnciëlE mAAtrEgElEn ziJn hiErvOOr nOdig?

1.  We transformeren leegstaande kantoren tot starterswoningen, studenten-

huisvesting of ateliers voor startende kunstenaars. 

2.  De PvdA wil meewerken aan het omkatten van kantoor- en winkel-

bestemmingen naar woningen, naar meer kleine winkeltjes en naar  

meer diversiteit in bedrijvigheid. 

3.  Het bedrijventerrein de Steiger wordt in de reconstructie rond de A6 en 

het Weerwater getransformeerd in samenwerking met belanghebbenden. 

4.  Voor de Markerkant wordt een flexibel bestemmingsplan ontwikkeld, 

in aanvulling op het stadscentrum met oog voor kleine en startende 

bedrijven. 

5.  Voor onderhoud, beheer, revitalisering van bedrijven en bedrijfsterreinen  

zijn belanghebbenden in eerste instantie zelf verantwoordelijk. De 

gemeente faciliteert en bewaakt de toegankelijkheid.

6.  Bestemmingsplannen maken een flexibele en levensloopbestendige  

invulling mogelijk.

7. De PvdA wil een stimuleringsfonds voor bedrijven. 

8. Er komt een containeroverslagterminal in Almere.
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3. Welzijn en Zorg

Met de komst van de Participatiewet in 2015 zal de gemeente niet alleen ver-

antwoordelijk zijn voor uitvoering van de Werk en bijstand en de Wet sociale 

werkvoorziening, maar ook voor de inkomensvoorziening en de re-integratie 

van jong gehandicapten. Deze zogenaamde participatiewet voorziet in deel-

name van mensen met een beperking in ‘gewone’ bedrijven. Door de partici-

patiewet werken straks minder mensen bij een sociale werkplaats. Er is dan 

ook minder geld voor de mensen die er nog wel werken.

De gemeente gaat naast de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ook 

de Jeugdwet uitvoeren. Dit vraagt van overheid en burgers een grote inspan-

ning . Hoe wil de PvdA dit organiseren?

De PvdA wil dat bewoners zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. De 

PvdA ziet dat mensen zo lang mogelijk thuis willen wonen en zorg krijgen in 

hun eigen omgeving. De wijze van financiering mag hierbij geen belemme-

ring vormen. Kleinschalige professionele en vrijwillige initiatieven kunnen 

ontwikkeld worden naast grotere organisaties. Zij kunnen dan gebruik maken 

van elkaars sterke kanten en de menselijke maat terugbrengen.

‘Initiatief nemen en eigen keuze’ is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Rege-

lingen zijn complex, zelfs deskundigen snappen ze niet meer altijd. Je hebt 

anderen nodig om invloed uit te oefenen op je eigen situatie. Belangrijke richt-

lijnen zijn:

•	 meedoen	in	de	samenleving	staat	voorop!

•	 	Eenvoudige	 ondersteuning	 waar	 mogelijk,	 specialistische	 ondersteuning	

waar noodzakelijk.

•	 Eén	huishouden,	één	plan,	één	aanpak,	ook	op	school.

Wat gaat de PvdA hiervoor doen

1.  Door middel van wijkteams brengen we de zorg en ondersteuning in de 

buurt en dichtbij huis.

2.  De PvdA verbindt de toegang tot ondersteuning op verschillende levensge-

bieden met de kracht van de wijk: voorlichting, maatwerk en dicht bij huis.

3.  PvdA wil de toegang tot zorg en ondersteuning vereenvoudigen: minder 

regels en goede voorlichting geven. Ze draagt zorg voor een goed toegan-

kelijk WMO loket met deskundige en klantvriendelijke medewerkers.

4.  Financiële draagkracht en financiële ondersteuning hangen af van de 

persoonlijke situatie en vragen dus om maatwerk (bijvoorbeeld met 

vouchers	of	Persoonsgebonden	budget).	Uitgangspunt	is	één	huishouden,	

één	plan,	één	coördinator.

5.  De PvdA brengt een maatschappelijke dialoog over participatie en zorg op 

gang met betrokkenheid van degenen die ondersteuning nodig hebben.

6.  De PvdA wil voldoende ondersteuningscapaciteit voor mantelzorgers: 

meer informatie en praktische en emotionele ondersteuning.

7.  Met ondernemers, instellingen en buurtgenoten maken we afspraken  

over participatie van mensen met een beperking.

8.  Oudere Almeerders en bewoners met beperkingen ontvangen gepaste 

ondersteuning, zoals levensloopbestendige en aangepaste woningen en 

servicevoorzieningen in de directe omgeving.

9.  Er komt een toegankelijkheidsprogramma. De openbare ruimte en 

publieke voorzieningen worden volledig toegankelijk gemaakt.

10.  De PvdA wil toename van de capaciteit in kleinschalige professionele en 

vrijwillige zorg. Dit kan verkleining en efficiënt werken van grote zorg-

organisaties tot gevolg hebben.

11.  Er komt een sociale ombudsman voor Almeerders voor behandeling van 

klachten over het sociale domein.

12.  De PvdA draagt bij aan kennis over en stimuleert tot het nuttigen van 

gezonde voeding. Er worden geen voedselkarren in de nabije omgeving 

van scholen geaccepteerd.

13.  Er moet voldoende noodopvang zijn voor alle dak- en thuislozen  

gedurende de winter.
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ArmOEdEbEstriJding

De PvdA wil het huidige beleid gebaseerd op Preventie, Participatie en Perspec-

tief voortzetten. Armoede bestrijd je niet alleen met geld, maar door mogelijk-

heden te bieden zelf uit de armoede te komen. Maatwerk is noodzakelijk om 

een bijstandsgerechtigde weer aan betaalde arbeid te helpen.

We vragen ook een maatschappelijke inzet naar vermogen, aansluitend op 

talenten en mogelijkheden. Deze ‘tegenprestatie’ mag niet zorgen voor ver-

dringing op de arbeidsmarkt en mag ook niet gevraagd worden van iemand, 

omdat en wanneer zijn ‘werkgever’ budgettaire problemen heeft.

Wanneer Almeerders vanwege de crisis te maken hebben met een structurele 

terugval in inkomen, hebben ze recht op tijdige en heldere informatie over 

gemeentelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld de woonkostentoeslag. Dit  

is noodzakelijk om problematische schulden vanwege te hoge woonlasten en 

andere kosten te voorkomen.

Bij de nieuwe Almeerse schuldhulpverlening helpen schuld-dienstverleners 

Almeerders die op termijn schuldenvrij willen en kunnen leven. Voor andere 

schuldenaren is er een aanbod om de schulden te stabiliseren, waardoor bijv. 

huisuitzetting of gas en licht-afsluiting voorkomen kan worden.

Wat gaat de PvdA hiervoor doen

1.  Van iedere bijstandsgerechtigde vragen we een maatschappelijke inzet 

naar vermogen Deze inzet sluit aan bij de eigen mogelijkheden en 

talenten.

2.  Mensen met een WSW indicatie stromen zoveel mogelijk in reguliere 

banen in.

3.  De PvdA wil afspraken maken met nutsbedrijven, corporaties, zorg-

instellingen en financiële instellingen om schulden te voorkomen.

4.  De PvdA ziet erop toe dat er goede en gemakkelijk leesbare informatie 

komt over alle voorzieningen en regelingen binnen het minimabeleid.

5.  De PvdA houdt de vinger aan de pols bij de nieuwe manier waarop schuld-

hulpverlening wordt uitgevoerd. Wachttijden zijn niet acceptabel.

6.  Het schuldhulpverleningstraject wordt voortgezet. Als mensen door 

andere hulpvragen nog niet met schuldsanering kunnen starten, worden 

deze problemen eerst aangepakt door inschakeling van zorgpartners.

7.  De PvdA maakt ruim baan voor vrijwilligers die bijstandsgerechtigden 

willen coachen bij het zoeken van een opleiding, stage of werk en onder-

steunt de coachende vrijwilligers.

8.  De PvdA wil de inwoners ondersteunen (weer) zelfstandig te functioneren 

en te participeren in de samenleving. Hiervoor schakelen we de adviezen 

van ervaringsdeskundigen in.

9.  De PvdA zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen goed geïnfor-

meerd worden over bijzondere vormen van bijstand.
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10.  Minimaal voortzetten van het huidige minimabeleid en dus behoud van 

o.a. woonlastenfonds, woonkostentoeslag en subsidies voor VLA (Voedsel 

Loket Almere), Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en zwemlessen voor 

kinderen uit minimagezinnen.

11.  Invoeren van een stadspas met diverse voordeelregelingen m.b.t. 

recreatie, sport en cultuur. Deze pas zal voor een schappelijke prijs te 

koop worden aangeboden aan inwoners van Almere en gratis worden 

aan geboden aan mensen uit gezinnen met minimum inkomen.

JEugdzOrg

Het is van essentieel belang voor de maatschappij en voor de kinderen zelf dat 

zij opgroeien in een zorgzame en veilige omgeving, zowel binnen het gezin (in 

welke samenstelling dan ook) als daarbuiten.

Het onderwijs en alle vormen van kinderopvang spelen hierbij een belang-

rijke rol. Kinderen en jongeren moeten zich optimaal kunnen ontplooien tot 

gelukkige en weerbare mensen in onze samenleving. Zij mogen niet in de knel 

komen. Bij problemen kan een tijdige en adequate inzet vanuit de jeugdhulp-

verlening erger voorkomen.

De jeugdzorg is vanaf 1 januari 2015 een taak van de gemeente. De PvdA wil dat 

in het jeugdbeleid nadruk komt te liggen op preventie en minder op repressie. 

Alle betrokken organisaties moeten gaan samenwerken. De PvdA wil vooral 

samen met de jongeren zoeken naar mogelijkheden hun tijd te vullen op de 

manier zoals zij dat graag willen en die bij hen past. Daarbij horen alle jonge-

ren, ook het overgrote deel dat niet opvalt en met wie het goed gaat. Daarnaast 

willen wij ervoor zorgen dat jongeren die op de ‘rand’ balanceren, er aan de 

goede kant afstappen.

Jeugdbeleid is meer dan het bestrijden van overlast.

Wat gaat de PvdA hiervoor doen

1.  Voor kinderen tot het voortgezet onderwijs zijn er activiteiten in de wijk.

2.  Voor oudere kinderen zijn er centrale ontmoetingsplekken, waar zij actief 

bezig kunnen zijn.

3.  Het primaire doel van het jongerenwerk is jongeren helpen zich te 

ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij. Dit kan alleen door 

jongeren op te zoeken en samen met hen activiteiten te ontwikkelen en  

te realiseren.

4.  Zorgt voor betere professionele samenwerking tussen de verschillende 

organisaties die werken met jongeren door het zo nodig af te dwingen  

met bestuurlijke maatregelen.

5.  Specifieke aandacht voor preventieprojecten op scholen met betrekking 

tot het gebruik van drank en drugs en het voorkomen van over gewicht.



Samen sterk en sociaal in het hart van Almere PvdA programma voor de gemeenteraad 2014-201822

4. Veiligheid

Iedere burger is verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn omgeving . Het gaat 

echter niet vanzelf goed; veiligheid vraagt betrokkenheid en alertheid en zorg 

voor elkaar. Het geluid van de drum kan voor de een heerlijk zijn, maar voor de 

ander storend. Te veel alcohol kan gezellig zijn, maar overlast geven op straat.

De PvdA constateert dat Almeerders zich in de openbare ruimte onveilig  

voelen als deze niet schoon en heel is. Door de aandacht voor veiligheid in 

winkels, neemt het aantal huisinbraken weer toe.

Uit onderzoek blijkt dat geweld vooral achter de voordeur plaats vindt in de 

privésfeer.	De	PvdA	kijkt	niet	weg	als	geweld	achter	de	voordeur	plaats	vindt.	

Ingrijpen is van levensbelang. 

Wat gaat de PvdA eraan doen

1. We zetten in op preventie van huisinbraken.

2.  Het huiselijk geweld moet gestopt worden: we bevorderen preventie door 

hulp bij opvoeding op scholen, door huisartsen en consultatie bureaus.

3.  Opvoedingshulp leggen we ter bescherming van het kind desnoods 

gedwongen op. Het strafrecht is het uiterste middel.

4.  Kinderen hebben recht op een veilige speelplek om te spelen. School-

pleinen bieden een veilige omgeving en zijn toegankelijk voor de directe 

omgeving.

5.  De wijken zijn schoon, heel en veilig met inzet van bewoners. Buurten 

organiseren hun sociale controle. De PvdA wil buurt initiatieven hiertoe 

faciliteren.

6.  Wij ondersteunen voorlichtingscampagnes over de invloed van alcohol  
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OudErEnbElEid

In Almere is de groep ouderen sterk groeiend.

De groep kent een tweedeling: enerzijds de actieve ouderen, die nog volop in 

de samenleving staan en van grote waarde zijn voor allerlei maatschappelijke 

activiteiten en anderzijds de ouderen met beperkingen, zowel lichamelijk als 

financieel. Zij zijn in toenemende mate afhankelijk van de samenleving.

De PvdA wil dat ouderen een volwaardige plaats behouden midden in onze 

samenleving. Voor de eerste groep door de mogelijkheid te bieden op een of 

andere manier hun energie, hun deskundigheid en hun ervaring in te zetten 

voor de samenleving. Voor de tweede groep door hen zo lang mogelijk in hun 

eigen sociale omgeving te laten wonen, ook als ze meer ondersteuning nodig 

hebben. Dit kan door hen gebruik te laten maken van beschikbare voorzienin-

gen en hulpmiddelen en te voorkomen dat ze in een sociaal isolement terecht 

komen.

Wat gaat de PvdA hiervoor doen

1.  Specifieke aandacht vragen voor de groep ouderen die moeilijk kan  

rondkomen, waarbij de participatie aan de samenleving voorop staat.

2. Eenzaamheid onder ouderen bestrijden.

3.  De zorgvoorziening voor ouderen uitbreiden met een 24-uurs zorg  

voorziening.
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5. Onderwijs en jeugdzaken

Uit onderzoek blijkt dat de regio Flevoland 35.512 laaggeletterden heeft tussen 

de 16 en 65 jaar. Dat is 13% van alle Flevolanders. Twee derde van alle laagge-

letterden is autochtoon. Dit laat een zorgelijke staat van het opleidingsniveau 

in onze samenleving zien. De ontwikkeling van taalvaardigheden is belangrijk 

in onze complexe samenleving. De globalisering vraagt steeds meer van leer-

lingen zich te oriënteren op de internationale wereld.

Almere biedt ruimte voor gedifferentieerd onderwijs. Of dit nu sport, water en 

natuur, muziek en dans, ICT of internationale betrekkingen is.

Het aanvalsplan onderwijs heeft vruchten afgeworpen. Steeds minder jonge-

ren verlaten zonder certificaat de school. Er blijft echter een grote krachts-

inspanning nodig om de taalachterstanden van 16-65 jarigen te laten inhalen. 

Wat gaat de PvdA hiervoor doen

1.  De PvdA wil een positief jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking 

van de eigen kracht van ouders en kinderen, een gedeelde opvoedings-

verantwoordelijkheid, ophouden met onnodige etikettering, en waar 

mogelijk ontzorgen en normaliseren.

2.  Almeerse scholen behoren op alle niveaus tot de top van het Nederlands 

onderwijs. Hiertoe wordt er extra geïnvesteerd in de Almeerse leer-

krachten. 

3.  De PvdA stimuleert voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) en het 

bezoek van peuterspeelzalen; bij aanvang van de basisschool moet ieder-

een zoveel mogelijk een gelijke kans hebben. Preventie van mogelijke pro -

blemen en taalachterstanden bij jongeren moet zo vroeg mogelijk beginnen.
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en drugs voor coaches, kantinebeheerders, ouders, leerkrachten.

7.  De middelbare scholen geven veiligheidstrainingen en stellen met hun 

leerlingen veiligheidsscouts aan die een certificaat kunnen halen. Het 

pestprotocol maakt hier deel van uit.

8. Op middelbare scholen zijn softdrugs verboden.

9.  We evalueren het cameratoezicht. Camera’s zijn nooit de oplossing van  

een probleem en mogen daarom alleen worden gebruikt ter onder-

steuning van de politie. Wij willen extra terughoudendheid bij de inzet 

van camera’s in woonwijken. 

10.  Bedrijven en winkeliers maken afspraken met de politie over het  

beveiligen van hun zaak en omgeving. 

11. We zetten in op re-integratie van ex-delinquenten. 

12.  Preventief fouilleren en de aanpak van hangjeugd mag niet selectief 

gebeuren, ter voorkoming van (de schijn van) discriminatie.

13.  De aanpak van veiligheidskwesties worden zowel preventief als in hand-

having opgepakt; de kwaliteit van veiligheidshandhaving wordt tevens 

verhoogd door een snelle en kordate aanpak.

14.  Bij ernstige overlast verhuist de dader en niet het slachtoffer. Er komen 

duidelijke procedures om vast te stellen wanneer er sprake is van over-

matige overlast.
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4.  De PvdA stimuleert de totstandkoming en uitbreiding van Integrale Kind 

Centra in Almere (IKC’s).

5.  Bij goed onderwijs past ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid kent 

vele varianten, in de klas, in de school of bij buitenschoolse activiteiten. 

Leraren, leerlingen en ouders/verzorgers moeten meer zeggenschap 

krijgen over hun school.

6.  Het onderwijs doet aan leerlingen van 12-25 jaar een gedifferentieerd 

aanbod. Landbouw en groen, bouwkunde en water management, sport, 

kunst en cultuur en internationale ontwikkelingen. 

7.  We blijven inzetten op het behalen van certificaten door iedere school-

verlater. Er wordt tevens een vervolg gegeven aan de succesvolle ‘aanval 

op uitval’.

8.  Meer- en hoogbegaafden kinderen hebben recht op goed en passend 

onderwijs en dit moet toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle inkomens-

groepen.

9.  We zetten in op kwaliteit die het ROC, de stichting Taal voor het Leven,  

en Taal in de Wijk (de Schoor) moeten leveren om professioneel taal-

onderwijs aan te bieden aan laaggeletterden.

10.  We willen het aantal laaggeletterden met 50% terugbrengen. We zorgen 

voor training van goed opgeleide vrijwilligers om laaggeletterden tot 

VMBO niveau te brengen.

11.  Ziekenhuis, huisartsen, arbeidsconsulenten en sociale diensten worden 

bijgeschoold in het onderkennen van laaggeletterdheid. 

12.  Met behulp van vrijwilligers en gepensioneerde docenten wordt taal-

onderwijs aan laaggeletterden georganiseerd.

13.  De PvdA neemt organisatorische belemmeringen weg om experimenteel 

zorg/stageplaatsen aan te bieden voor het dagelijks oefenen in de  

Nederlandse taal en andere vaardigheden. We stellen een stagefonds in.

14. Er wordt blijvend geïnvesteerd in het hoger onderwijs in Almere.

15. We zetten in op een Technische Universiteit in Almere.

16.  Er wordt geïnvesteerd in veiligheid op scholen en in de directe omgeving 

van scholen.
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6.  Stedelijke ontwikkeling-
 natuur-milieu, wonen en  
 wijken

Met bijna 200.000 mensen in 77.000 woningen, verspreid over vier stadsdelen 

wonen we in een ruime, unieke blauw- groene stad. De Rijksoverheid vraagt 

om nog eens 60.000 woningen in te passen in onze plannen voor de toekomst. 

Dit vraagt creativiteit en afweging van verschillende belangen, waarbij de 

Almere Principles leidend zijn. Dit heeft ook consequenties voor de sociale 

infrastructuur, zoals bedrijvigheid, onderwijs, veiligheid, sport, recreatie, 

kunst en cultuur. De stad is mondiger geworden en de bewoners nemen zelf 

initiatieven om hun omgeving in te richten.

Het plan Almere 2.1 staat voor innovatie en duurzame ontwikkeling bin-

nen een groenblauwe structuur. Het is een uitdaging voor Almere om samen 

met Rijk, Provincie, Amsterdam, en Utrecht aan de hardware van de stad te  

werken en tevens met haar bewoners, bedrijven en ondernemers een duurzame  

stad op te bouwen. De stad is van Almeerders en staat open voor nieuwe  

bewoners.

Met de uitverkiezing om de Floriade te organiseren krijgt Almere een unieke 

kans om het centrum van de stad body te geven en verbindingen te leggen  

tussen het stadcentrum en Haven.

De PvdA wil de in- en uitstroom van autoverkeer via de A6 vergemakkelijken 

en het geluid op innovatieve wijze weren. Door de ontwikkelingen van nieuwe 

technologieën op diverse terreinen van energie, recycling, en bewustwording 

van onze natuur kunnen we Almere als stad van de toekomst neerzetten met 

als eerste grote mijlpaal het evenement de Floriade.
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We zoeken een balans tussen de wensen van de bewoners en ondernemingen 

enerzijds en de eisen, die groei aan een stad stelt anderzijds. 

Wat gaat de PvdA hiervoor doen

1.  Bewoners enthousiasmeren voor de start van de Growing Green City,  

de duurzame stad.

2.  De bestaande Ibba ( Ik bouw betaalbaar in Almere)-regeling en het  

particulier opdrachtgeverschap houden we in stand voor om een  

duurzame woning naar eigen wens te kunnen realiseren.

3.  We ontwikkelen een totaalpakket aan voorzieningen in het Floriade 

gebied met partners, en stakeholders aan de hand van een gezond  

businessplan. 

4.  Absolute voorwaarde voor het ontwikkelen van Almere Pampus is een 

goede IJmeerverbinding voor het openbaar vervoer. 

5.  Om grondspeculatie te voorkomen wordt met de uitgifte van grond  

zorgvuldig omgesprongen. 

6.  De verschillende stadsdelen en wijken zijn onderling goed bereikbaar.  

Het verkeerssysteem met dreven en busbanen ontwikkelt zich met de 

groei van de stad.

7.  Almere heeft een goed fietspadennet en wil daarom dat dit veilig blijft 

en goed onderhouden wordt en waar nodig verbeterd wordt, met meer 

aandacht voor gladheidbestrijding.

8.  Wij streven er naar om het Spoorbaanpad te transformeren naar een 

volwaardige fietssnelweg.

9.  In samenwerking met de NS willen we bij stations veilige fietsen-

stallingen. Bij drukke bezoekerscentra komen door mensen bewaakte 

betaalbare fietsenstallingen. 

10.  Bij (her) structurering van de infrastructuur wordt ook rekening  

gehouden met senior vriendelijkheid.
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WOnEn

De PvdA vindt dat er meer sociale huurwoningen moeten komen. Een wacht-

lijst van vier jaar is veel te lang.

Terwijl de rijksoverheid bezuinigt op de huurtoeslag stijgen de huren. Betaal-

bare (huur)woningen zijn een schaars goed in Almere. De stijgende huur prijzen 

vormen met name voor Almeerders met een laag inkomen een bedreiging. De 

PvdA vindt dat het wonen in Almere voor iedereen betaalbaar moet zijn.

Koopwoningen staan ‘onder water’. Wie kopen wil, krijgt van de bank te horen 

dat de financiële hypothecaire armslag beperkt is. Bij dat alles laten energie-

kosten een duidelijk stijgende trend zien.
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De woningbouwproductie heeft directe gevolgen voor de financiële positie van 

de gemeente. De verkoop van bouwgrond brengt geld in het laatje. Meer wonin-

gen en mensen zorgen structureel voor hogere inkomsten uit het gemeente-

fonds en voor meer inkomsten uit combinatieaanslagen. 

Wat gaat de PvdA hieraan doen

1.  De woningbouwproductie moet omhoog. Almere levert jaarlijks minstens 

1.000 nieuwbouwwoningen op.

2.  We willen actief beleid voeren op het terugdringen van de wachttijd voor 

normale woningen in Almere. Ook zal worden ingezet op het creëren  

van extra woonruimte voor starters op de woningmarkt.

3.  Concrete prestatieafspraken met corporaties over te bouwen en te  

renoveren woningen, de betaalbaarheid hiervan en investeringen in  

leefbaarheid.

4.  Een sociale huurvoorraad van minstens 35% van de woningvoorraad, 

het liefst per wijk of stadsdeel. Alle stadsdelen beschikken over diverse 

soorten woningen van goedkoop tot duur. 

5.  Met het concept van de regiecorporatie komt een aanvullende bouw-

stroom op gang van betaalbare (huur)woningen. De regiecorporatie bindt 

zich – net als investeerders en corporaties – duurzaam aan Almere. Zodra 

de huurprijs te hoog wordt, betaalt de sobere verhuurder de gemeentelijke 

subsidie op de grondkosten terug aan de gemeente.

6.  ‘Koopgarant’ kan zorgen voor betaalbaarheid van woningen die deels 

eigendom zijn van de bewoner. Een onderzoek naar de financiële gevolgen 

van koopgarant voor de koper/huurder, de gemeente en de exploitant is 

nodig om slimme keuzes te maken. 

7.  Met een inkomensafhankelijke huur mogen de Almeerse woningcorpo-

raties hun huurders met de laagste inkomens hooguit € 357,– in rekening 

brengen. 

8.  We verhogen het budget van het woonlastenfonds om het wonen  

betaalbaar te houden voor gezinnen met een meerjarig minimum 

inkomen.
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9.  Voor de verdeling van schaarse huurwoningen voeren we een nieuwe 

huisvestingsverordening zo snel mogelijk in. 

10.  Bewoners krijgen de mogelijkheid om een kamer onder te verhuren voor 

tijdelijk verblijf, hiervoor komt een regeling. 

11. We willen overlast door kamerverhuur effectief voorkomen.

12.  We ondersteunen innovatieve experimenten van bewoners op het gebied 

van energieproductie en leverantie.

13.  Er moet een short-stay hotel komen voor mensen die tijdelijk behoefte 

hebben aan huisvesting. 

14.  Voor senioren worden meer nul-tredewoningen gebouwd in veilige 

buurten met voldoende voorzieningen, waarbij vooraf belanghebbenden 

worden betrokken. 

WiJkEn

Almere heeft een schitterende opbouw van stadsdelen met ruim bemeten 

groene longen tussen de stadsdelen. De PvdA wil dat haar inwoners nu en  

in de toekomst met plezier in Almere kunnen wonen, werken, studeren en 

genieten van hun vrije tijd. Daarom doet ze een sterk appèl aan de bewoners 

om de stad mee op te bouwen, schoon en veilig te houden. Kortom een stad 

waar mensen de stad maken, beleven en onderhouden vanuit gemeenschaps-

zin. 

Voor iedere levensfase vinden bewoners een geschikte woning binnen hun 

stadsdeel. Eventueel bij te bouwen woningen tasten bestaande stadsparken 

niet aan. De PvdA pakt met maatschappelijke partners leefbaarheidskwesties 

vroegtijdig aan.

Wat gaat de PvdA hiervoor doen

1.  De bewoners voeren regie over het beheer van hun eigen wijk en  

stadsdeel om de kwaliteiten van de openbare ruimte te versterken. 
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2.  PvdA is voor voortzetting van de wijkbudgetten en vindt dat de bewoners 

nog meer zeggenschap dienen te krijgen over de besteding hiervan.

3.  De PvdA zet in op voortzetting van de integrale wijkaanpak en grijpt 

vroegtijdig in bij wijken, waar problemen dreigen te ontstaan, waarbij het 

altijd om maatwerk zal gaan.

4.  Bij de ontwikkeling van de stad worden bewoners vroegtijdig geïnfor-

meerd en betrokken bij de invulling van de ruimte. 

5.  Met de ondernemers in de stad wil de PvdA verder werken aan de  

verlevendiging en sfeer van de stads(deel)centra. 

6.  De stadsdelen kunnen hun eigen kleur en karakter ontwikkelen. Zo kan 

Almere Buiten met als sterk punt natuur, groen en de Oostvaarders zich 

als ‘gastheer’ voor toeristen ontwikkelen. Er komt ruimte voor bed & 

breakfast initiatieven, fietsverhuur en overige verblijfsmogelijkheden. 

7.  Almere Stad met ’t Weerwater en vele waterverbindingen door de stad 

krijgt in aanloop naar de Floriade het stempel van de Growing Green City. 

Samen met haar culturele voorzieningen groeit zij uit tot een regionaal 

bijzonder cultuur/natuurcentrum dat zich onderscheidt t.o.v. Amsterdam 

en Utrecht. 

8.  Almere Poort kan zich ontwikkelen tot de regionale strandstad. Openbaar 

vervoer, parkeren en fietsenstallingen moeten we in het strandseizoen 

goed regelen. Het biedt mogelijkheden voor flexibele seizoensgebonden 

strandtenten en verhuur van watersportvoertuigen.

9.  Almere Haven behoudt haar groene dorpsachtige terraskarakter door 

haar haven, watersport en havenpassanten. Van april tot en met oktober 

kunnen variable openingstijden worden overwogen voor horeca en 

winkels.

10.  De leefbaarheid en veiligheid in wijken wordt door gemeente en politie 

met bewoners en ondernemers vorm gegeven.
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7. Kunst en cultuur

Als PvdA staan we een creatief en gedurfd kunst en cultuurklimaat voor. 

Kunst en cultuur bezielen en bepalen de aantrekkingskracht van een stad voor  

vestiging van (internationale) bedrijven en van kunstenaars en creatieve-

lingen. Kunst en cultuur binden, zetten aan tot reflectie en initiatief en zetten 

energie om in creativiteit. Juist in een stad als Almere waar alle bewoners van 

elders komen biedt kunst en belangrijk trefpunt.

De Growing Green City is een unieke kans om Almere op de kaart te zetten;  

ook in artistiek en creatief opzicht. Denk hierbij aan samenwerking met diverse 

New Towns en grote steden in Europa, architectonische ontwikkelingen  

in samenwerking met bijvoorbeeld Casla en het International New Town  

Institute (INTI).

In Almere zijn veel kleinschalige activiteiten van theater aan huis, literaire 

verhalen thuis, kunst in de wijk, gestart door vrijwilligers. De PvdA verde-

digt en promoot de waarde van een gezonde cultuursector en ondersteunt, 

waar nodig, de continuïteit van de vele kunstinitiatieven. Door slim gebruik 

te maken van leegstaande ruimtes en de ideeën van kunstenaars over gebruik 

van ruimtes te horen kan een kunstenaarsklimaat versterkt worden.

Wat gaat de PvdA hiervoor doen

1.  De PvdA wil dat initiatieven gehonoreerd worden, wanneer deze ook zelf 

financiering of fondsen hebben geworven.

2.  De PvdA bevordert dat de gemeente Rijks-en Europese gelden voor de 

kunsten binnenhaalt.

3.  De PvdA bevordert dat gemeentelijk vastgoed bij cultureel gebruik  
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intelligent geëxploiteerd wordt tegen variabele lasten (kunstenaars-

initiatieven, culturele organisaties, creatieve industrie).

4.  We stimuleren dat het culturele programma aanbod toegankelijk gemaakt 

wordt voor zeer uiteenlopende groepen, waardoor niet alleen kaskrakers 

op het programma staan.

5.  De PvdA promoot tentoonstellingen van amateurs en professionals.

6.  We bevorderen de groei van het jeugdcultuurfonds, waardoor kinderen en 

jongeren uit minimagezinnen gratis kennis kunnen maken met cultuur 

en ook hun talent ontwikkeld kan worden.

7. We trekken actief kunstopleidingen aan.

8.  Almere zet in op een jaarlijks terugkerend landelijk festival dat bij de aard 

van Almere past. 

9.  Growing Green City moet een aanjager zijn voor het binnenhalen van 

artistiek en creatief talent om de stad een bruisend hart te geven.
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8. Sport en bewegen

Sport is noodzakelijk voor onze lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Jong 

en oud zijn door de toenemende welvaart, (de auto, de sociale media) ver-

geten te bewegen, waardoor diverse lichamelijke ongemakken ontstaan. Veel 

Almeerders, ook kinderen lijden aan obesitas door te veel eten en gebrek aan 

beweging.

Topsportpsychologen hebben aangetoond dat we door beweging niet alleen 

beter leren en slimmer worden, maar ook in onze sociale kontakten gemeen-

schapszin, fair play, respect en plezier ontwikkelen. We leren omgaan met 

risico’s, vergroten onze weerbaarheid, leren omgaan met verlies en winst, met 

kracht en overwicht. Je gunt een ander iets en je werkt samen. Sport slaat een 

brug naar ‘tegenstanders’ en geeft energie.
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Als jongerenstad heeft Almere veel jong talent op een breed scala aan spor-

ten. Veel professionals en veel vrijwilligers zetten zich in om Almere in bewe-

ging te krijgen, dagelijks te sporten en zo mogelijk topprestaties te leveren. 

Het Echnaton als sportopleiding bij uitstek levert naast de opleiding ook vele 

vrijwilligers voor de sportcourts in de stad. Het aanbieden van een scala aan 

sporten helpt jongeren een bij hen passende sport te kiezen. We heffen de ver-

kokering	tussen	verschillende	sportverenigingen	met	één	tak	van	sport	zoveel	

mogelijk op. Niet iedereen houdt van voetballen.

Wat gaat de PvdA hieraan doen

1.  Bewegen wordt vast onderdeel van lesprogramma’s en leerkrachten 

worden getraind in het aanbieden van de ‘vijfminuten beweging’. Dit 

heeft zowel voordelen voor de ‘wiebelleerling’ als voor de docenten. 

2.  We stimuleren (inter)nationale sportuitwisselingen tussen scholen.  

We nodigen bedrijven en non-profitorganisaties uit voor deelname aan 

deze (inter)nationale sportuitwisselingen. 

3.  We vragen verenigingen om familie en/of buurtsportcompetities te 

houden en staan voor uitbreiding van de zogenaamde Cruyff-courts. 

4.  We zetten te weinig gebruikte tennisbanen en andere sportruimtes in 

voor sport- en beweging van kinderen in de kinder-, buitenschoolse 

opvang en buurt/wijkverenigingen. 

5. In de WMO-wijkteams komen bewegings-/sportconsulenten

6.  We bieden iedere school de ruimte om voor zwemmen en (rol)schaatsen, 

een basiscertificaat te halen.

7.  Toptalent stimuleren we via het onderwijs en in samenwerking met de 

landelijke sportfederaties op het betreffende terrein.

8.  We stellen een jaarlijkse sportprestatieprijs in voor scholen en vereni-

gingen.

9.  Om meer kinderen uit minimagezinnen in verenigingsverband te laten 

sporten, wordt de subsidie aan het Jeugdsportfonds verhoogd. 

10. Wij faciliteren gratis zwemlessen voor kinderen uit minimagezinnen.
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9. Financiële huishouding van 
 Almere

Het totaalbudget van Almere is jaarlijks ongeveer 600 miljoen euro. Almere 

heeft door uitgifte van gronden, de grote bouwstromen, een gezonde finan-

ciële positie kunnen opbouwen. De vastgoedsector, het beheer van de stad, 

het grondbedrijf staan onder druk. Door de teruglopende woningmarkt nemen 

onze inkomsten af. Daarnaast zorgen de bezuinigingen van het rijk en de 

decentralisering van sociale voorzieningen voor oplopende kosten.

De PvdA gaat haar verantwoordelijkheid voor een sluitende begroting niet uit 

de weg. De PvdA kiest ervoor om bezuinigingen geleidelijk en stapsgewijs te 

realiseren zodat de menselijke maat niet uit het oog verloren raakt. De PvdA 

wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 

Dat zien we onder andere terug bij de Zorg, waar de eigen financiële kracht en 

het particulier vermogen meetelt voor het aanbod van zorg.

Een slanke overheid in regionale samenwerking met Amsterdam en Utrecht 

aan de ene kant en met de Flevolandse en Gooise gemeenten aan de andere 

kant, kan op heel veel terreinen, zoals de arbeidsmarkt, economische zaken en 

de woningmarkt, ‘winst’ boeken. We letten hierbij op de politieke legitimatie 

die bepaalde besluitvorming nodig heeft.

Wat gaat de PvdA hiervoor doen

1.  De PvdA hecht aan budgetdiscipline, op basis van risicoanalyses en  

politiek gestelde doelen. 

2.  Voor nieuwe initiatieven benutten we de samenwerking met de private 

sector. 

3. De gemeentelijke organisatie levert een bijdrage aan de bezuinigingen.
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4. De PvdA laat de lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie. 

5.  De lokale belastingen, waar een tegenprestatie tegenover staat (afval-

stoffenheffing, rioolretributie en legeskosten) worden kostendekkend 

doorberekend. De organisatie hiervan kan slim worden ingericht.

6. Het gemeentelijk vastgoed wordt zoveel mogelijk geprivatiseerd.

7.  De gemeentelijke rekenkamer moet onderzoek doen naar uitgaven 

voor beheer en onderhoud, en naar de uitgaven bij stimulering van de 

economie (onder andere bij IFA en Floriade).

8.   De rekenkamer moet ook onderzoek doen naar de wijze waarop Rijks-, 

Europese subsidies, inkomsten voor projecten binnengehaald en  

beheerd worden.

9.  Voor grensoverschrijdende zaken zoeken we efficiënte samenwerking  

met Amsterdam, Utrecht, en de regiogemeentes in Flevoland en de  

Gooi- en Vechtstreek.
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10. Nawoord

Dit programma is tot stand gekomen met medewerking en inbreng van ruim 

twintig geïnteresseerde partijgenoten, waaronder ook onze fractieleden en 

wethouders. Ook buitenstaanders hebben punten aangedragen voor econo-

mie, welzijn en jeugdzorg, kunst, cultuur en sport.

Het programma kent een stevige inbreng op de terreinen werk, welzijn en 

zorg, wonen en onderwijs. De nieuwe fractie heeft de opdracht het huidige 

programma zo goed mogelijk te realiseren.

Het bestuur wenst u veel creativiteit en inspiratie om dit PvdA programma zo 

bekend mogelijk te maken bij onze Almeerders en veel kiezers te interesseren 

voor een stem op de PvdA. Als de Partij van de Arbeid groot is kunnen we  

bouwen aan Almere en zo onze idealen van samen sterk en sociaal waar 

maken. Dan staat de PvdA in het hart van Almere.

Namens het bestuur, Ellie Teunissen

Secretaris PvdA-Almere, eindredactie verkiezingsprogramma 2014-2018

Vastgesteld door ALV PvdA-Almere op 27 november 2013



cOlOfOn

Redactie: Hattum Palma, Ellie 

Teunissen, bestuur PvdA-Almere

Eindredactie: Ellie Teunissen, 

secretaris, John van der Pauw,  

fractievoorzitter PvdA-Almere

Foto’s: Monica Baij

Ontwerp: langedijkontwerp.nl

Druk: Flyerzone


