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BESTE ALMEERDERS,
Dit verkiezingsprogramma is gemaakt in een roerige periode. De Coronapandemie legt veel druk op
zorg, zorgverleners, onderwijzers, ondernemers in de horeca, kunst en cultuursectoren. En er is niemand, die niet op één of andere wijze, een stap terug heeft moeten zetten in de afgelopen tijd. Mensen
hebben ondersteuning nodig en zijn daarbij vaak afhankelijk van de overheid. Ook de steeds duidelijkere gevolgen van klimaatverandering en de woningcrisis vragen om directe actie.
Een van de vele mooie dingen aan Almere is dat we als jonge polderstad veel zelf kunnen bijdragen
aan het oplossen van de problemen waar we voor staan. We bouwen nieuwe woningen, creëren nieuwe natuur, trainen jonge mensen en wekken duurzame energie op. Hierbij spelen innovatie, vertrouwen en creativiteit een grote rol. Deze energie van Almere komt ook naar voren in dit verkiezingsprogramma.
Een verkiezingsprogramma is een document waarin we naar de toekomst kijken. De toekomst die
we samen willen realiseren. Hoewel de pandemie veel heeft veranderd, blijven onze kernwaarden
overeind staan. In dit partijprogramma benoemen we wat we als GroenLinks het belangrijkste vinden.
Dat Almere een groene en sociale stad is, waar iedereen vrij is om zichzelf te zijn. Een stad, gericht op
de toekomst.
In dit verkiezingsprogramma geven we aan wat we zien als de grootste thema’s die op dit moment
spelen in de stad. En vervolgens laten we zien wat de stappen zijn die we als GroenLinks ondernemen
om een verschil te maken. Deze stappen zijn echter alleen maar haalbaar als ze gesteund worden
door Almeerders. Daarom gaan we als GroenLinks fractie van de gemeenteraad met veel plezier het
gesprek aan, in de komende campagne, maar vooral ook daarna. Want het is aan de inwoners van
Almere zelf om hun toekomst echt vorm te blijven geven.
We hopen jullie, mogelijk op een afstandje, snel te zien en te spreken over de toekomst van Almere.

Jaap Steenkamer
Fractievoorzitter GroenLinks Almere
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ONZE KERNWAARDEN
In dit verkiezingsprogramma beschrijven wij hoe GroenLinks Almere vorm wil geven aan het Almere
voor de nabije toekomst. Onze plannen zijn gebaseerd op onze kernwaarden, die wij hieronder
beschrijven.
Vertrouwen en ruimte
GroenLinks heeft vertrouwen in de kracht van de inwoners. Wij geloven in mensen die naar vermogen
zelf het initiatief nemen om hun omgeving eerlijker, prettiger en schoner te maken. Wij willen hen de
ruimte geven. Hoe meer ruimte de inwoners en hun ideeën krijgen, des te beter het is voor het welzijn
van de Almeerse bevolking.
Rechtvaardig en betrokken
De taak van de overheid houdt niet op bij het stimuleren van zelfredzaamheid van inwoners. Zo nu en
dan komen mensen in de situatie dat de grenzen van zelfredzaamheid bereikt zijn. GroenLinks komt
krachtig op voor mensen die zich in die situatie bevinden. Immers: ook in een participatiesamenleving
dient de overheid de zorg voor deze inwoners op zich te nemen.
Duurzaam samenleven:
GroenLinks zet zich in voor een goed leven nu en in de toekomst. Daarom moeten we verstandig
omgaan met de natuurlijke hulpbronnen, de rijkdom en verscheidenheid van de natuur en het klimaat.
Door onze rol in de coalitie is het gelukt om de afgelopen jaren het beleid een
groen en duurzaam stempel mee te geven. Zo is onder leiding van GroenLinks de
duurzaamheidsagenda gelanceerd en de circulaire economie tot een duidelijk
speerpunt gemaakt van de economische agenda.

ONZE SPEERPUNTEN
In de volgende hoofdstukken beschrijven we onze speerpunten voor de komende jaren:
1. Huisvesting – een dak boven je hoofd is een grondrecht
2. Zorg en Welzijn – de mens staat centraal bij het verlenen van zorg
3. Gelijke kansen – eerlijke kansen beginnen met een goede start in het leven
4. Klimaat en Duurzaamheid – wachten kan niet meer, de klimaatcrisis vraagt al
onze aandacht
5. Groen en Leefomgeving – voldoende groen en natuur zijn onmisbaar
6. Stadsontwikkeling – samen met de Almeerders

3

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022

HOOFDSTUK 1:

EEN DAK BOVEN JE
HOOFD IS EEN
GRONDRECHT
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HOOFDSTUK 1:
HUISVESTING
Een dak boven je hoofd is een grondrecht. We zitten echter midden in een wooncrisis waarin dat
grondrecht lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning
zijn enorm waardoor jongeren, starters, mensen met lage inkomens en mensen die nu nog in een
instelling wonen, nauwelijks aan een betaalbare woning kunnen komen.
Daarbij vergrijst Almere snel. We verwachten daardoor een tekort aan woningen voor ouderen die niet
meer volledig zelfstandig kunnen of willen wonen, maar nog niet in aanmerking komen voor een
verzorgingstehuis. Het is duidelijk: GroenLinks gaat veel meer woningen bouwen.
Meer bouwen alléén, is niet voldoende. Het gaat ook om betaalbaar bouwen, voor die mensen voor
wie de tekorten het grootst zijn. GroenLinks wil daarom vooral dat er sociale huur en sociale
koopwoningen voor starters en eenpersoonshuishouden worden gebouwd.
Daarnaast is er in Almere een mismatch tussen vraag en aanbod: veel mensen wonen te klein of juist
te groot. Om doorstroming naar een passende woning mogelijk te maken is het daarom ook belangrijk
woningen in het middensegment, zowel huur als koop, te gaan bouwen.
Wonen mag daarnaast niet langer een bron zijn van ongelijkheid en segregatie, maar moet juist
bijdragen aan ontmoeting, begrip voor de ander en een meer rechtvaardige, solidaire samenleving.
GroenLinks wil gemengde wijken bouwen. Wijken die prettig leefbaar, toegankelijk, veilig en goed
bereikbaar zijn, met voldoende groen, speelruimte en voorzieningen.
GroenLinks wil dat iedereen met alternatieve woonidealen en creatieve oplossingen voor het tekort
aan woningen, zoals coöperaties, de ruimte krijgen. We willen dat sociale woon-zorg initiatieven
dezelfde grondprijs betalen als sociale woningbouw corporaties
Daarnaast mag wonen niemand uitsluiten en uitbuiten. Discriminatie bij het toewijzen van woningen is
uit den boze. Iedereen moet in elke wijk of buurt veilig en prettig kunnen wonen.
Bij de ontwikkelingen van nieuwe stadsdelen en wijken mag de aandacht voor de al bestaande stad
niet vergeten worden. GroenLinks wil het unieke, ruime en groene karakter van de stad bewaken.
GroenLinks ziet voordelen in het toevoegen van woningen (inbreiding) in de stadsdeelcentra en rondom de OV-knooppunten. Hierdoor kunnen de voorzieningen in de centra op peil worden gehouden,
wordt OV-gebruik gestimuleerd en vergroten we de diversiteit van verschillende type woningen.
Inbreiding biedt kansen om betaalbare woningen te bouwen voor studenten, starters en
eenpersoonshuishoudens en biedt de kans voor doorverhuizen voor ouderen. Daarbij proberen we
zoveel mogelijk groen te behouden en de kwaliteit van het aanwezige groen te verbeteren.
Tot slot speelt wonen een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame samenleving. Dat betekent
dat het oplossen van het woningtekort niet zorgt voor hogere CO2-uitstoot en niet ten koste gaat van
onze natuur. Bij het bouwen van nieuwe woningen en wijken doen we dit energieneutraal, circulair en
klimaat adaptief.
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WAT ER MOET GEBEUREN
1.

Er komen voor 2027, verspreid over de stad 2000 extra sociale huurwoningen bij, bovenop de
nu al geplande sociale huurwoningen.

2.

We zorgen naast sociale huurwoningen ook voor woningen voor het middensegment en
studenten.

3.

We pakken het uitbuiten van huurders aan. Voor het verhuren van een woning of kamer is 		
een verhuurdervergunning verplicht. Wie huurders uitbuit, niet zorgt voor fatsoenlijke
woonomstandigheden of discrimineert bij het toelaten van huurders, verliest zijn of haar
vergunning. Almere is een groeiende studentenstad, we hebben daarmee de kans om de
kamerverhuur vanaf het begin af goed te regelen.

4.

Woningen zijn geen handelswaar. Daarom voeren we een zelfbewoningsplicht en een
anti-speculatiebeding in voor nieuwe koopwoningen.

5.

We stellen een huurplafond en een maximale huurstijging in voor nieuwe huurwoningen in de
vrije sector.

6.

Om de woningnood op korte termijn te verlichten, zorgen we voor tijdelijke woningen. Dit
kunnen nieuwe tijdelijke woningen zijn in de bestaande stad of bedrijf en kantoorpanden die we
omvormen tot woningen.

7.

We maken het voor ouderen aantrekkelijker om door te stromen naar een beter passende
woning in de eigen buurt.

8.

We laten jaarlijks 3 alternatieve woonprojecten zoals coöperaties, woon-zorgclusters en 		
woongroepen starten.

9.

Dakloze mensen krijgen een dak boven hun hoofd en structureel hulp bij het aanpakken van de
andere problemen. GroenLinks zet daarom vol in op ‘Housing First’: dakloze mensen krijgen
eerst een huis, pas dan worden andere problemen aangepakt.

10.

GroenLinks wil een radicaal actieplan om dakloosheid terug te dringen. Het bevat vijf speer-		
punten: een bonus voor mensen die hun huis openstellen voor een dakloze, extra beurzen voor
voormalig daklozen die als ervaringsdeskundigen helpen, ‘straatadvocaten’, een vast briefadres
voor daklozen en extra begeleiding.
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HOOFDSTUK 2:
DE MENS STAAT
CENTRAAL BIJ HET
VERLENEN VAN ZORG
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HOOFDSTUK 2:
ZORG EN WELZIJN
GroenLinks geeft gezondheid topprioriteit en werkt aan een Almere waarin iedere inwoner de zorg
krijgt die nodig is. De mensen van onze stad staan voor ons centraal.
Almeerders die zorg of ondersteuning nodig hebben, hebben een gemeente nodig die er voor hen is.
Zij zitten niet te wachten op een extra instantie die het hen moeilijk maakt om hulp te krijgen.
De laatste jaren is de stad gegroeid, maar het aantal mensen dat de zorg voor de Almeerders moet
regelen niet. We willen daarom dat het welzijnswerk voortaan mee groeit met de stad, zodat je in alle
wijken makkelijk zorg of ondersteuning kunt regelen en ontvangen.
Bij het regelen van hulp en ondersteuning zijn er veel regels en procedures die moeilijk te begrijpen
zijn. Er moet hierbij aandacht zijn voor mensen met een handicap of beperking, Almeerders die
moeilijk of niet kunnen lezen en schrijven en Almeerders met minder goede digitale vaardigheden.
We gaan uit van het principe dat voorkomen beter is dan genezen. Welzijnsorganisaties, huisartsen,
verloskundigen en gespecialiseerde zorgorganisaties moeten daarom goede preventieve- en waar
nodig overbruggingszorg aanbieden. Het direct inzetten van intensieve professionele zorg om verdere
verslechtering van een situatie te voorkomen moet mogelijk zijn.
In de stad zijn veel bewoners actief in hun eigen wijk. Deze initiatieven brengen mensen bij elkaar en
zijn belangrijk voor het versterken van de sociale contacten in de buurt. De wijkbudgetten zijn hiervoor
onmisbaar. Ontmoetingsplaatsen en laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen zijn een
voorwaarde voor leefbare wijken.
Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Je wilt gezond zijn én je gezond voelen. Een passende woning,
een fijne woonomgeving, controle over je eigen leven en meedoen in de maatschappij zijn daarvoor
belangrijk. Voor kwetsbare ouderen en Almeerders met gezondheidsproblemen is dit niet
vanzelfsprekend. De gemeente moet daarom zorgen dat de verschillende doelgroepen een betaalbare
plek hebben om zelfstandig of met begeleiding te wonen.
Meedoen in de maatschappij kan alleen als je je daarin ook vrij kan bewegen. Goed toegankelijke
openbare toiletten, stoepen, straten, pleinen en gebouwen zijn hiervoor een belangrijke voorwaarde.
GroenLinks wil dat Almere zijn ambitie om een toegankelijke en inclusieve stad te zijn echt gaat
waarmaken.
GroenLinks wil dat de overheid vertrouwen in mensen heeft. Niet alleen in mensen die bij de
gemeente aankloppen met een hulpvraag maar ook vertrouwen op de kennis en kunde van de
professionals. Zorgverleners willen bijvoorbeeld goede zorg kunnen bieden en worden nu teveel
belemmerd door registraties die zijn gebaseerd op wantrouwen. We stoppen met nodeloze
administratie en controledrift en maken zorg- en welzijnsprofessionals weer baas van hun eigen werk.
We verminderen het aantal gecontracteerde zorgaanbieders en stellen samenwerking tussen
zorgorganisaties en zorgprofessionals voorop. Niet de laagste prijs maar de hoogste kwaliteit moet leidend zijn. Alleen wanneer er minder zorgaanbieders zijn is het mogelijk om de samenwerking te krijgen
die nodig is voor hoge zorgkwaliteit die toch betaalbaar blijft.
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WAT ER MOET GEBEUREN
1.

Wij willen samenwerking tussen zorgaanbieders met kwaliteit als uitgangspunt, in plaats van
concurrentie op basis van prijs. Onderaannemers in de zorg krijgen de vergoeding voor de zorg
die ze leveren en waar ze recht op hebben. Ze worden niet het slachtoffer van afspraken tussen
de grote Instanties en de gemeente.

2.

Almere heeft een groot netwerk van mensen en organisaties die opkomen voor de belangen
van groepen Almeerders. Er komt betere coördinatie op deze initiatieven zodat er een betere
samenwerking is en zij een sterker geluid kunnen laten horen en daarmee meer invloed 		
hebben op het beleid en de uitvoering.

3.

Wijkbudgetten zijn onmisbaar voor buurtinitiatieven en moeten met zo min mogelijk regels 		
toegekend worden.

4.

Gezinnen met meerdere problemen kunnen met hun vragen langdurig terecht bij één team.

5.

Voor Almeerders met progressieve gezondheidsklachten of een vraag naar hulp of
ondersteuning, waarvan duidelijk is dat ze blijvend van aard zijn, worden langere indicaties 		
afgegeven.

6.

Werkdruk onder WMO consulenten moet omlaag en de kwaliteit van hun werk moet omhoog.

7.

GroenLinks zet zich in voor mensen die vanuit het begeleid wonen kunnen verhuizen naar een
eigen woning. Jongeren die uit de jeugdhulp stromen naar de WMO of WLZ of jeugdhulp met
verblijf lopen nooit het risico om op straat te komen staan. Indicaties worden op tijd afgegeven
en er is intensieve samenwerking tussen alle betrokken instanties en overheden.

8.

GroenLinks wil meer kennis en expertise in het onderwijs, (jeugd) hulpverlening, en over
kinderen, jongeren met een licht verstandelijke beperking.

9.

GroenLinks wil dat mantelzorgers beter ondersteund worden. We betrekken hen bij de
zorgvraag, zetten tijdig ‘respijtzorg’ in en maken ons hard voor betaalde aanwezigheid zorg,
zodat mantelzorgers niet overbelast raken. Er komt ook meer aandacht voor jonge
mantelzorgers.

10.

We volgen het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Gemeentelijke
gebouwen, de openbare ruimte, voorzieningen en (digitale) informatie maken we toegankelijker.
Dit doen we via een concreet plan van aanpak op diverse leefgebieden. We hebben speciale
aandacht voor kinderen met een handicap.

11.

Het budget voor welzijnwerk groeit mee met de groei van het aantal inwoners van de stad, het
wordt een bevolkingsvolgende voorziening
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HOOFDSTUK 3:
EERLIJKE KANSEN
BEGINNEN MET EEN
GOEDE START IN HET
LEVEN
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HOOFDSTUK 3:
GELIJKE KANSEN
Eerlijke kansen beginnen met een goede start in het leven. Iedereen verdient een goede start, in een
gezonde omgeving en met onderwijs dat achterstanden wegwerkt en talenten ontwikkelt.
Almere is een unieke stad, 20% van de Almeerse bevolking is in een leeftijd dat ze naar school gaan.
Dat is meer dan alle andere grote steden in Nederland. Er is dan ook een groot tekort aan
leerkrachten. De gemeente moet er alles aan doen om leerkrachten aan onze stad te binden. Alleen
dan is het mogelijk te werken aan een nog hogere kwaliteit van ons onderwijs.
In Almere moet je de kans krijgen het onderwijs te volgen dat bij je past. De gemeente moet daarom
blijvend aandacht hebben voor alle vormen van onderwijs. Van voorschoolse opvang tot aan het
hoger, en het in Almere nog ontbrekende, academisch onderwijs.
GroenLinks staat voor een leven lang leren. Almeerders met een licht verstandelijke handicap of
Almeerders die nooit goed hebben leren lezen, schrijven of rekenen moeten de kans krijgen om deze
basisvaardigheden te ontwikkelen. Alleen dan kunnen ze volwaardig en zo zelfstandig mogelijk deelnemen in onze stad.
Bestrijding van armoede is de basis voor een goed en geslaagd sociaal beleid. Geldzorgen kunnen
voor mensen een beletsel zijn om hun leven op orde te houden of weer op orde te krijgen. Daarom
moeten minimaregelingen ruimhartig en makkelijk toegankelijk zijn.
GroenLinks is groot voorstander van participatie. Iedereen moet mee kunnen doen en zelf de regie
over het eigen leven kunnen nemen. Niet iedereen zal echter ‘eigen verantwoordelijkheid’ kunnen nemen of op een andere manier mee kunnen doen in de samenleving. De gemeente heeft als taak deze
mensen te helpen. Dit vraagt soms om extra investeringen.
We vinden het belangrijk dat iedereen in Almere een thuis vindt, ook mensen die op de vlucht zijn.
Daarom is het nodig dat we ons als stad met inwoners uit meer dan 160 landen, samen inzetten voor
een Almere waarin iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke voorkeur, ras of geslacht, respectvol samenleeft. Het is daarom belangrijk meer prioriteit te geven aan alledaags racisme.
We willen dat iedereen zich bewust is van de rol die kleur speelt in de samenleving, ook in onze stad.
We laten ons daarom consequent horen als er in de stad discriminatie of uitsluiting plaatsvindt. We
accepteren geen discriminatie op de arbeidsmarkt of bij het verlenen van stages. Etnisch profileren
moet worden uitgebannen.
In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Dit kan alleen als de
democratie goed functioneert, grenzen worden bewaakt, rechten beschermd en mensen zich veilig
voelen. Denk hierbij aan de gelijkheid van man en vrouw, genderneutraliteit en de vrijheid van
meningsuiting. Dat krijgen we niet cadeau: het vraagt om een permanente communicatie en open
debat.
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WAT ER MOET GEBEUREN
1.

Wij tolereren geen racisme en discriminatie.

2.

Er komt meer aandacht voor de culturele diversiteit van onze stad en de gedeelde geschiedenis
van alle Almeerders.

3.

Op 21 mei, de internationale dag van de culturele diversiteit, dialoog en ontwikkeling besteedt
de gemeente met haar inwoners aandacht aan de diversiteit van Almere.

4.

We ondernemen actie tegen onderadvisering van leerlingen met een biculturele achtergrond
en/of lagere sociaaleconomische positie.

5.

We voeren een stadspas in voor Almeerders, jong en oud, met een minimum inkomen.
Hiermee kunnen zij makkelijker gebruik maken van ondersteunende voorzieningen, zoals het
jeugdsport en – cultuurfonds. We maken afspraken met verenigingen zodat ook volwassenen
met een minimuminkomen toegang krijgen tot het verenigingsleven.

6.

Wij ondersteunen initiatieven die een snelle opvang en integratie van vluchtelingen stimuleren.
De gemeente biedt kwalitatief goede, zoveel mogelijk op maat gemaakte inburgering aan.

7.

De gemeente geeft het goede voorbeeld aan bedrijven en organisaties in de stad door meer
werknemers en stagiaires met afstand tot de arbeidsmarkt, beperking of handicap aan te 		
nemen.

8.

Als we beleid maken op het gebied van jeugd, welzijn en zorg, zijn de groepen om wie het gaat
altijd volwaardige gesprekspartner.

9.

We ondersteunen docenten die in Almere willen komen werken.

10.

We maken een plan om het hoger onderwijs in Almere aan te jagen.
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HOOFDSTUK 4:
WACHTEN KAN NIET MEER,
DE KLIMAATCRISIS VRAAGT
AL ONZE AANDACHT
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HOOFDSTUK 4:
KLIMAAT EN DUURZAAMHEID
De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. Het tegengaan van de opwarming van de aarde
vergt al onze daadkracht, creativiteit en wil tot samenwerking. Wachten kan niet meer: de toekomst
wordt bepaald door wat je vandaag doet, we moeten nú de handen uit de mouwen steken. Klimaat,
duurzaamheid en de energietransitie horen bovenaan de politieke agenda te staan.
Almere heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat we binnen onze
gemeentegrenzen net zoveel energie opwekken uit hernieuwbare bronnen als dat alle Almeerse
huishouden en bedrijven verbruiken. GroenLinks wil het tempo waarmee we naar een duurzame
energievoorziening gaan verhogen, zodat we het doel om energieneutraal te zijn ook daadwerkelijk
gaan halen. We streven ernaar om voorop te lopen als het gaat om het realiseren van hernieuwbare
energiebronnen, daar moeten we als gemeente dan ook naar gaan handelen.
We zien in Almere een belangrijke rol weggelegd voor zonne-energie. Zonnevelden op land zijn erg
gewild bij investeerders. GroenLinks vindt dat we hier gebruik van moeten maken maar stellen wel een
paar belangrijke voorwaarden.
De zonnevelden moeten op een ecologische en duurzame manier worden ingepast in onze stad. We
denken aan zonnevelden boven parkeerplaatsen en zonnepanelen waaronder de natuur zich kan
blijven ontwikkelen. Alle projectontwikkelaars die investeren in de energietransitie vragen we de natuur
te versterken en biodiversiteit maximaal te stimuleren.
Naast de zon op land, is ook zon op dak belangrijk. We willen de subsidies om zonnepanelen op daken
te plaatsen nieuw leven inblazen.
GroenLinks wil dat de energietransitie eerlijk verloopt. We bestrijden energiearmoede en zorgen dat
de totale woonlasten van huishoudens met een lager inkomen niet stijgen. Ook mag de energietransitie inkomensongelijkheid in geen geval vergroten: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten
Mensen met een kleine portemonnee moeten kunnen meedoen in coöperatieve energieprojecten om
zo te profiteren van lagere energiekosten.
We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan praten over de manier waarop de energietransitie vorm
krijgt. De energietransitie kan alleen slagen als we bewoners serieus nemen in hun wensen en
toekomstverwachtingen. We organiseren wijkgesprekken, ondersteunen energiecoöperaties, vragen
onze inwoners hoe we de leefbaarheid van hun wijk kunnen verbeteren en kijken hoe de
energietransitie hierin past.
Almere heeft grote ambities om een stad zonder afval te zijn. GroenLinks staat helemaal achter deze
ambitie. Daarom is de circulaire economie een belangrijk speerpunt. We willen dat Almere korte
ketens heeft, grondstoffen hergebruikt, met haar inkoopbeleid het goede voorbeeld geeft en
maatregelen neemt om de hoeveelheid restafval te verminderen. We zien in de circulaire economie
kansen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden voor nieuwe ‘groene’ banen.
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WAT ER MOET GEBEUREN
1.

We maken concrete afspraken over hoeveel energie we in de komende jaren willen
opwekken en besparen.

2.

Inwoners met een kleine beurs worden koplopers in energiebesparing. Van energiecoaches
krijgen zij gratis advies en hulpmiddelen (tochtstrippen, ledlampen, radiatorfolie etc.). Door 		
mensen zonder baan tot energiecoach op te leiden vangen we drie vliegen in één klap: mensen
verbruiken minder energie, de energierekening gaat omlaag én de werkloosheid loopt terug.

3.

Ook mensen zonder eigen dak of grond krijgen de mogelijkheid om in hun directe omgeving
te investeren in duurzame energie. De gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven, stelt ze 		
daken, geluidsschermen en grond beschikbaar en start eigen postcoderoosprojecten.

4.

We experimenteren met innovatieve manieren om zonne-energie op te wekken: zonnepanelen
op carports, gevels, bushokjes, hekwerken, geluidswanden en lantaarnpalen.

5.

We zorgen voor optimale natuurlijke en maatschappelijke inpassing van wind- en
zonprojecten. We creëren ‘energie tuinen’ waar zonneweides worden gecombineerd met rijke
natuur die bijdraagt aan een toename van biodiversiteit.

6.

We maken duidelijke prestatieafspraken met woningcorporaties: onder andere over minimale
energielabels, het percentage energie-neutrale woningen en woningen met zonnepanelen.

7.

Warmtenetten maken gebruik van duurzame bronnen zoals geothermie, aquatherma, lucht- en
bodemwarmte, groen geproduceerde waterstof of groene stroom. Door optimale isolatie van
huizen maken we het gebruik van lage- en middentemperatuur warmtenetten mogelijk.

8.

Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie. We gaan daarom voor maximale CO2-reductie
binnen de eigen organisatie en wordt circulaire aanbesteding en inkoop de maatstaf.

9.

Er komt binnen het stadhuis meer capaciteit en expertise om de energietransitie in goede 		
banen te leiden.

10.

We leggen in nieuwe bestemmingsplannen, of bestemmingsplannen die herzien worden, vast
welke doelstellingen er in het gebied zijn voor het opwekken van en het besparen op energie.
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HOOFDSTUK 5:
VOLDOENDE GROEN
EN NATUUR ZIJN
ONMISBAAR

16

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022

HOOFDSTUK 5:
GROEN EN LEEFOMGEVING
Een van de mooiste kenmerken van Almere is het overal aanwezige groen en water. Wonen in Almere
betekent wonen dichtbij bossen, parken en water om in en bij te recreëren. Groen om te gebruiken
maar ook groen dat we moeten beschermen. GroenLinks komt op voor mens, natuur, planten en
dieren.
Door het grote tekort aan woningen en de wens om in onze stad veel bij te gaan bouwen, is het extra
belangrijk om onze natuur te beschermen. Daarom willen wij fundamenteel andere keuzes maken.
Groene en sociale keuzes. Met geluk, gezondheid en onze aarde voorop.
Bij ieder bouwproject, elke aanpassing van de openbare ruimte en ieder toekomstplan moet daarom
biodiversiteit en kwaliteit van leven centraal staan. We beschermen onze natuur, en maken onze
omgeving weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegen extreme hitte, droogte en
hoosbuien.
Bouwen voor de mens betekent wat ons betreft ook bouwen met respect voor plant en dier. Bouwen doen we daarom alleen “natuurinclusief”: met oog voor groen, vogels, insecten en vleermuizen.
Groene ruimtes verbinden we zo veel als mogelijk met elkaar door corridors, zodat insecten en andere
dieren eenvoudiger van het ene park naar het andere natuurgebied kunnen bewegen. Of we het nu
hebben over mens, dier, of onze aarde: GroenLinks zet groen geluk op één.
In Almere hebben de meeste wijken gescheiden wegen voor fietsers, bussen en auto’s. Naast het
overal aanwezige groen en water is dit een van de meest gewaarde kenmerken van onze stad. GroenLinks wil dat ook nieuwe wijken in Almere gescheiden wegen krijgen. Zo is wandelen of fietsen een
goed en veilig alternatief voor de auto.
GroenLinks vindt het belangrijk dat alle kinderen en jongeren in hun eigen buurt plekken hebben waar
ze veilig kunnen spelen. Dit kunnen traditionele speeltuinen zijn maar ook ‘groene’ speelplekken waar
kinderen in de natuur kunnen spelen. Er wordt bij de aanleg of onderhoud van speelplekken rekening
gehouden met goede toegankelijkheid en bruikbaarheid voor kinderen en ouders/verzorgers met
beperkte mobiliteit. Ook kinderen moeten veilig door de stad kunnen fietsen. Het is daarbij vooral
belangrijk dat rondom scholen en speelplaatsen de veiligheid van (jonge) fietsers en voetgangers goed
geregeld is.
Het overal aanwezige groen biedt Almeerders de kans om dicht bij huis in bossen, parken te recreëren.
Ook op of aan het water is het volop genieten. Al dit groen moet echter ook onderhouden worden.
Almere kent een aantal initiatieven die succesvol het beheer uitvoeren over de eigen leefomgeving.
GroenLinks wil meer Almeerders die zelf hun buurt willen onderhouden het vertrouwen, de ruimte en
budget geven. De gemeente faciliteert de inwoners en neemt het beheer weer over wanneer de
bewoners het zelf niet meer kunnen of willen uitvoeren.
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WAT ER MOET GEBEUREN
1.

Elke aanpassing in de openbare ruimte moet onze gemeente óók groener maken. We gaan
daarom samen met bewoners, verenigingen en bedrijven aan de slag met het zo goed en 		
groen mogelijk inrichten van hun woonomgeving.

2.

We maken samen met bewoners en ondernemers een ambitieus programma om zwerfafval
tegen te gaan.

3.

We verleiden particulieren om hun daken te transformeren met subsidies voor groene daken
en/of zonnepanelen

4.

Voor ontwikkelaars die bouwprojecten willen aangaan geldt het ‘ja, tenzij’-principe: zij moeten
aangeven waarom er géén groene daken of andere klimaatadaptieve maatregelen mogelijk 		
zijn, in plaats van andersom.

5.

Maatschappelijke waarde en groen zijn leidende principes in de lokale Omgevingsvisie en bij
gemeentelijke aanbestedingen. We nemen het belang van het landschap expliciet mee in de
Omgevingsvisie. We vergroten zo de biodiversiteit, beschermen dierenwelzijn en gaan
verdroging tegen.

6.

We geven fietsers, voetgangers en groen de ruimte en investeren ook in onze nieuwe wijken in
gescheiden fiets en voetpaden.

7.

We zetten ons in voor een goede openbaar vervoersverbinding en dienstregeling tussen
Almere en omliggende steden. Te denken valt aan de openbaar vervoersverbinding met Utrecht
en de IJmeer verbinding.

8.

We maken en behouden (natuurlijke) speelvoorzieningen. Bij de aanleg of het onderhoud
houden we rekening met een goede toegankelijkheid voor zowel kinderen of ouders/verzorgers
met een handicap of beperking.
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HOOFDSTUK 6:
SAMEN MET DE
ALMEERDERS
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STADSONTWIKKELING
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Almere ontwikkelt zich in rap tempo. In Almere Poort, Nobelhorst en Oosterwold wordt volop gebouwd. Ook de nieuwe wijk Hortus zal na de Floriade ruimte bieden aan vele woningzoekenden. Daarbij
komt ook de start van Almere Pampus steeds dichterbij. De bouw van al deze woningen is nodig om het
enorme tekort aan woningen op te vangen. GroenLinks vindt het belangrijk dat we niet alleen aandacht
hebben voor de nieuwe stad, maar ook de bestaande stad blijven ontwikkelen. Alle Almeerders willen
namelijk een stad waarin het fijn wonen is. Een stad waar je niet alleen slaapt, maar ook recreëert, werkt,
sport, winkelt en uitgaat. Een stad waar je kinderen groot kunnen worden en naar school kunnen gaan.
Een stad kan alleen gezond groeien als haar inwoners kunnen meepraten over de ontwikkeling van
Almere. We zien Pakhuis de Zwijger uit Amsterdam als voorbeeld voor hoe we in Almere dit vorm kunnen
geven. Een organisatie en ruimte die onafhankelijk van de gemeente stadsgesprekken organiseert. Zo
gaan we als stad met elkaar in gesprek over wat er nodig is om de eigen buurt en wijk gezond te houden. We onderzoeken de mogelijkheden voor de invoering van een buurtbegroting zodat de inwoners zelf
invloed en zeggenschap hebben over wat er in hun buurt gebeurt. Almeerders krijgen zo het ‘Right to
Challenge’. Als zij met een plan komen om een gemeentelijke taak zelf uit te voeren, dan laten we hen dit
doen. GroenLinks wil deze initiatieven de ruimte en een budget geven. We vinden het belangrijk dat de
gemeente zich als een betrouwbare en serieuze partner opstelt. De gemeente moet het goede voorbeeld
geven door zich aan afspraken te houden en vertrouwen te geven aan de Almeerders.
Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland in de toekomst ruimte is voor 15 grote stadscentra. GroenLinks wil
zorgen dat Almere Centrum bij deze 15 zit. Om te zorgen dat Almere centrum een goed functionerend
stadscentrum is moet er een goede mix zijn van wonen, kunst en cultuur, horeca en winkels. Om al deze
functies te garanderen wil GroenLinks de auto minder ruimte geven en de bereikbaarheid van het centrum met het openbaar vervoer en de fiets prioriteit geven. Almere Haven is met haar ligging een unieke
plek in Almere. GroenLinks ziet in dat het nodig is dit stadsdeel nieuw leven in te blazen. Het centrum van
Almere Haven moet een kwalitatief hoogwaardige plek worden.
Bij een grote stad als Almere hoort een levendige kunst- en cultuur sector. GroenLinks wil dat iedereen
zich creatief kan ontwikkelen. Kunst- en cultuuronderwijs moet voor iedereen, zowel kinderen als
volwassenen, betaalbaar en toegankelijk zijn. We zien dat er in Almere een groeiende kunst- en cultuur
scene is. Kunstenaars vinden elkaar op plekken als de Blauwe Reiger in Almere Haven. Ook onder
jongeren is er levendige muziek, kunst en cultuur. Wij willen deze makers en talenten de ruimte geven en
met hen samenwerken om deze initiatieven te versterken.
Niet alleen de stad Almere ontwikkelt zich snel, ook de digitalisering gaat in een rap tempo verder. GroenLinks vind het belangrijk dat Almere zich ook digitaal blijft ontwikkelen. Dat betekent transparantie over
het gebruik van algoritmes door de gemeente, verbeterde en veilige digitale dienstverlening en aandacht
voor de digitale rechten van de Almeerders. De komende jaren moet Almere zich ontwikkelen tot een stad
die een voortrekkersrol heeft in de digitale dienstverlening en gegevensbescherming.
Te veel Almeerders moeten dagelijks de stad uit om naar hun werk te gaan. Slecht voor het milieu en de
vrije tijd van onze inwoners. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat er meer werkgelegenheid komt
in onze eigen stad. We willen het voor groene, duurzame en innovatieve bedrijven aantrekkelijk maken
om zich in Almere te vestigen. Door deze bedrijven optimaal te faciliteren en ondersteunen, wordt Almere
voor hen een aantrekkelijke plek om zich te vestigen. Ook een kwalitatief hoogwaardig en goed passend
onderwijsaanbod is hierbij belangrijk.
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WAT ER MOET GEBEUREN
1.
We willen een groene, inventieve, autoluwe wijk op de plek van de Floriade met 30% sociale
woningbouw.
2. We willen ook na de Floriade de komst van innovatieve op duurzaamheid gerichte bedrijven blijven
stimuleren.
3. We ontwikkelen in Almere een eigen debatcentrum waar bewoners met de elkaar en de gemeente
in gesprek kunnen.
4. We maken samen met het Haven Verbond werk van het vernieuwen van Almere Haven.
5. We verlagen de het aantal parkeerplaatsen in Almere Centrum zodat er ruimte komt voor woningen
en onderwijs.
6. We maken met de makers en talenten uit Almere een plan om kunst en cultuur in Almere naar een
hoger plan te tillen. Het is belangrijk dat kunst en cultuur in Almere ook fysieke ruimte heeft om zich
verder te gaan ontwikkelen. Daarbij moeten we onderzoeken om een of meerdere bij de stad
passende museumcollecties aan te leggen of naar Almere te halen.
7. Almeerders krijgen het ‘Right to Challenge’, waarbij ze zelf initiatieven kunnen aandragen voor hun
wijken. Er moet één loket/regisseur komen waar buurtinitiatieven met hun vragen en ideeën terecht
kunnen. Zo kunnen plannen in samenwerking met de gemeente verder ontwikkeld worden.
8. Er komt een publiek toegankelijk algoritme register waarin alle algoritmes die namens de gemeente
geautomatiseerde keuzes maken, besluiten voorbereiden, of voorspellingen doen over individuele
burgers en groepen burgers, volledig, gedetailleerd en in begrijpelijke taal worden beschreven, inclusief de gebruikte datasets en de broncode van de software.
9. De gemeente geeft burgers inzicht in de gegevens die zij over hen bezit, bijvoorbeeld via een
digitaal portaal.
10. Er komt een gemeentelijk meldpunt (keten-)fouten om foutieve gegevens over burgers die van het
ene computersysteem zijn doorgesijpeld in andere ICT-systemen in de keten te corrigeren.

21

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022

COLOFON
PROGRAMMA
Het conceptverkiezingsprogramma is opgesteld door de
programmacommissie: Jan Hoek, Esther Hagelaar,
Annelie Rozeboom en Rob van der Brugge.
De commissie kreeg input van talloze Almeerders. Wij zijn alles zeer
dankbaar voor het delen van hun deskundigheid en ervaringen.
bestuuralmere@groenlinks.nl
almere.groenlinks.nl

