
 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 

VERKIEZINGSTIJD 

Op 19 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur van SLBA heeft in december 

alle politieke partijen aangeschreven om aandacht te vragen voor onze sector in hun 

programma. Bestuurslid Alfred Bekenkamp heeft alle partij programma’s in de afgelopen 

weken na gespeurd en helaas is maar bij twee partijen ook echt iets in het partijprogramma 

terecht gekomen waarmee onze sector gediend wordt. Dat zijn D66 en PVV. Het belang van 

toerisme en recreatie onder de aandacht brengen van de politieke partijen blijft dus hoog op 

de agenda staan. Te meer omdat diverse studies in 2013 hebben aangegeven dat de sector in Flevoland kansrijk is en nog 

veel groeipotentieel heeft. Dat herkennen wij, maar vragen voor het verzilveren van de kansen wel een stevig steuntje in de 

rug vanuit de overheid! 

FINANCIEN 2014 

Voor het aankomende jaar staan geen andere uitgaven gepland dan wat kosten voor bijeenkomsten en onderhoud van de 

website. Dit kan allemaal nog betaald worden van de donateursbijdrages 2013. Daarom hebben we als bestuur besloten om 

geen donateursbijdrage voor 2014 aan u te vragen. Mocht er toch nog een bijzonder event worden georganiseerd, dan zullen 

we hiervoor specifiek een bijdrage vragen. 

WATERPLANTEN 2014 

Op initiatief van Wethouder Ben Scholten is Tjibbe Winkler namens de 

EDBA aangesteld om een constructief maaiplan te maken voor de 

komende jaren. Inzet is een zo effectief mogelijk maaibeleid, met oog 

voor alternatieve terugverdien modellen, wat met alle betrokken 

partijen (waterschap, gemeente, ondernemers) is besproken. Tjibbe 

Winkler hoopt begin maart de wethouders zijn plan voor te leggen.   

SAMENWERKING ACM – VVV  

Op 10 maart zitten enkele bestuursleden aan tafel met Nik Smit van Almere City Marketing. We hopen de samenwerking 

tussen Almere City Marketing en VVV Almere verder te versterken. Heeft u punten om hierbij te bespreken, laat het ons 

weten op info@slbalmere.nl 

AGENDA 2014 

Woensdag 5 maart is het halfjaarlijkse overleg met Wethouder Scholten. Mocht u nog een (dringend) onderwerp hebben dat 
we met hem en/of Conny Bouw te bespreken, laat ons dat weten op info@slbalmere.nl 

Verder al een drietal data voor in de agenda, de Leisure Belang bijeenkomsten 2014: 

Maandag 21 april  thema subsidies investeringen en arbeid 

Maandag 8 september  thema veiligheid en infrastructuur 

Maandag 24 november   thema gebiedsontwikkelingen 
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