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Plaats/datum: Almere, 17 juli 2021 
Aan:   Leden van de gemeenteraad van Almere 
Van:  Bestuur Stichting Platform Filmwijk 
Betreft:  Stoppen activiteiten Platform Filmwijk n.a.v. afschaffen wijkbudgetten 
Kopie aan: Gert-Jan Broer, griffier gemeenteraad Almere 
 
 
Beste leden van de gemeenteraad, 
 
Het bestuur van de Stichting Platform Filmwijk maakt ernstig bezwaar tegen de door de gemeente 
aangekondigde bezuinigingen c.q. het afschaffen van de wijkbudgetten. Daarom hebben wij in ons overleg 
van 13 juli jl. helaas de volgende beslissing moeten nemen: 
 
Als naar aanleiding van het afschaffen van de wijkbudgetten door de gemeenteraad daarvoor geen 
jaarlijkse financiering van onze buurtactiviteiten meer ter beschikking komt, stoppen wij  per 1 januari 
2022 met deze activiteiten. Dat geldt niet voor het beheer van ons Buurtlokaal. 
 
Ons bewonersplatform heeft volgens onze statuten als doel het bevorderen en in stand houden van het 
woon- en leefklimaat in de Filmwijk. Wellicht ten overvloede maar zie voor de formulering van het doel 
van ons platform en de middelen die ons daarbij ter beschikking de bijlage met de betreffende  artikelen 
2. en 3. 
De wijkbudgetten hebben het volgende doel. Ze moeten betrekking hebben op de straat of buurt, ze 
moeten de omgeving veiliger maken, het contact tussen bewoners stimuleren, financieel bijdragen aan de 
vrijwillige inzet van buurtbewoners,  de buurt of de wijk mooier en/of leefbaarder maken en daarmee de 
sociale cohesie in de wijk bevorderen. 
 
We hebben vernomen dat het de bedoeling is dat wij voor het beheren van ons Buurtlokaal op termijn een 
structurele subsidie krijgen uit een centraal fonds van de gemeente voor de kosten van buurtlocaties in 
alle wijken in Almere.  Hoeveel precies weten we nog niet, maar dat lijkt, ook op termijn, goed te worden 
afgedekt. 
 
Dat geldt niet voor de overige buurtactiviteiten die wij organiseren met behulp van de subsidie voor onze 
bestuurskosten en ons activiteitenbudget. De wijkorganisaties krijgen tot nu toe jaarlijks de standaard € 
500 per wijk per jaar, met een mogelijke aanvulling o.b.v. specifieke activiteiten, zoals ook wij dat 
jaarlijks aanvragen en ontvangen.  
We besteden die subsidies aan het doel  van ons Platform Filmwijk en we gebruiken daarvoor de ons ter 
beschikking staande middelen, conform de beschrijving in onze statuten.  Zie tevens bijlage. 
 
Die gelden gebruiken we voor het organiseren van een groot aantal activiteiten en projecten, waarvan 
hier ter informatie een kort overzicht.  Het gaat om het organiseren van de bewoners 
informatiebijeenkomsten van, zoals over de Floriade. Maar ook het organiseren van de jaarlijkse 
seniorendag, het maken en verspreiden van flyers naar bewoners om activiteiten aan te kondigen, zoals 
over het goed scheiden van afval etc. kosten geld. Een aantal bewonersprojecten binnen onze 
werkgroepen is het burgerinitiatief afvalsysteem, bewonersgroep NewJoymere, ondersteunen bewoners 
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inzake nieuwbouw Oscarlaan, ontwikkeling en uitvoering inspraak bewoners blauwe zone, het mede-
organiseren van een wijkschouw. Een belangrijke activiteit is ook het bieden van een algemeen 
aanspreekpunt voor wijkbewoners, want de drempel om zelf naar de gemeente te stappen is in de praktijk 
voor velen al snel te hoog. Het gaat ook om praktische zaken als het bijdragen aan de Filmwijkkrant, de 
kosten van ons betalingsverkeer, diverse kantoorkosten, beheer en onderhoud website en kosten 
financiële administratie. Wij kunnen de jaarlijkse subsidie uit het de wijkbudget niet missen. 
 
Een van de indieners van het plan tot stopzetten van de wijkbudgetten in de gemeenteraad meldt volgens 
de media zoiets als “dat het geld toch maar naar buurt-BBQen gaat”.  Een gemakkelijke ontkenning van 
de realiteit van de structurele en grote inzet van vrijwilligers voor hun buurtbewoners. Het gaat om het 
organiseren van activiteiten ter versterking van het buurtnetwerk.  
 
Er wordt wel gesuggereerd dat de gemeente Almere in het najaar nog wat geld van het Rijk krijgt, dat dan 
alsnog mogelijk naar de wijken kan. Maar dat is incidentele financiering voor structurele activiteiten van 
vrijwilligers. Wij vinden als bewonersplatform dat we jaarlijks recht hebben op een kleine redelijke 
financiële bijdrage voor de grote inzet van bewoners voor bewoners.  Wij moeten het hebben van 
structurele bijdragen, zoals we ook de afgelopen jaren ontvingen. Met structureel bedoelen we hier dat 
we die bijdragen in redelijkheid jaarlijks mogen verwachten. 
 
Van ieder € 100 wijksubsidie komt door de grote inzet van vrijwilligers(uren) in onze wijk zeker € 500 of € 
1.000 terug als bijdrage naar de bewoners. Er is een groot en aantoonbaar multiplier effect. Het 
afschaffen van het wijkbudget is naar ons idee een ondoordachte beslissing en getuigt van een gebrek aan 
kennis van de dagelijkse praktijk in de wijk. De gemeente wil beleidsmatig dichter bij en/of samen met 
de burger opereren. De politieke partijen zeggen te functioneren voor en namens de bewoners. Dit staat 
naar onze mening in schril contrast met het voorliggende.  Natuurlijk is politiek bedrijven soms moeilijke 
keuzes maken. Maar de keuzes die je in zo’n situatie maakt laten wel zien waar je voor staat. 
  
Hoe langer wij er over nadenken, hoe bozer we worden over deze ons inziens onverantwoorde beslissing in 
de gemeenteraad. Overigens zetten wij  ook in het kader van verantwoord bestuur onze vraagtekens bij 
deze beslissing van de gemeenteraad zonder ten minste een redelijke overbruggingsperiode. 
We hebben direct en via de media vernomen dat er meer bewonersplatforms en–organisaties zijn die 
hetzelfde standpunt innemen. Naar onze mening gaat het om een groot verlies voor de stad en haar 
bewoners. 
 
Wij hebben tot op de dag van vandaag een heel goede relatie en een constructieve samenwerking met de 
mensen van ons stadsdeelgebied Oost. Daar zijn we blij mee. Het spijt ons dan ook enorm de beslissing 
zoals aan het begin van deze brief geformuleerd, te hebben moeten nemen. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Vloothuis, voorzitter 
Tanja Coenen, communicatie: 06 440 88 977 
Secretariaat: info@filmwijkalmere.nl 
 
Bijlage: Kopie Statuten Stichting Platform Filmwijk, artikelen 2. en 3. 


