NIEUWSBRIEF JUNI 2013
Nieuwe donateurs
In de afgelopen maanden hebben we de Ondernemers Vereniging Stadshart Almere
(OVSA) en het Flevolandschap als nieuwe donateurs mogen verwelkomen. Met deze twee
donateurs erbij staat de teller op 36 donateurs en vertegenwoordigen wij 386
ondernemers op de diverse onderdelen van Leisure! Welkom!

Donateurs in het nieuws
Partyschip de Succes was op 30 april het hospitalityschip voor de oudste carnavalsvereniging van Nederland tijdens de
koningsvaart op het IJ.
De afgelopen dagen was de 5e editie van de Almeerdaagse met meer deelnemers dan ooit ondanks het weer. Ook is er een
App te krijgen waarop de Rabobank Almeerdaagse wandelingen te vinden zijn.

Almere Veertje heeft een eigen plek aan de nieuwe steiger bij de Esplanade . Wethouder Ben
Scholten meerde de rondvaartboot af als openingshandeling afgelopen woensdag 29 mei. Ook
de Watertaxi Almere gaat gebruik maken van de steiger die met Europees subsidiegeld is
gebouwd om een vaarverbinding tussen de noord- en zuidoever van het Weerwater mogelijk
te maken.

Wereldrecord Sushi workshop. Op zaterdag 18 mei is de Rotary
Club Almere New Town i.s.m. Kookstudio Sencelicious er in
geslaagd het wereldrecord Sushi Workshop te vestigen. Het
evenement trok 843 deelnemers en onder het motto ‘Eten voor
Eten’ werd ruim € 7.000,= gedoneerd aan het Voedselloket
Almere. De Sushi workshop werd gegeven door Richard
Berkhout van Kookstudio Sencelicious en de presentatie was in
handen van BN’ers Joost Buitenweg en Lindo Duvall.

Wat hebben we de afgelopen maanden gedaan?
Sinds de nieuwsbrief van Maart is er op 19 april jl. een vervolgoverleg geweest met dienst Stadsbeheer over waterplanten,
privatiseren en werkafspraken waarmee waterrecreatie in Almere verbetert moet worden.
Met veel lobby en voorwerk hadden wij gehoopt dat de Gemeenteraad op 11 april een gefundeerd besluit kon nemen over
een meerjarig en constructief voorstel van maaien van waterplanten. Helaas ging de discussie tijdens de gemeenteraad niet
meer over inhoud en feiten en is er nog steeds geen lange termijn oplossing, voor sommige delen van Almere is er helemaal
geen oplossing zelfs in de Voorjaarsnota te vinden (IJmeer).

Rondom de plannen voor de Floriade blijft ook veel te doen; De ondernemers in het gebied werden zeer onaangenaam
verrast door het voorkeursrecht wat op hun onderneming werd gelegd in Maart door Gemeente Almere. In de
Gemeenteraad werden een aantal keer vragen gesteld over het proces en uiteraard wordt alles door het bestuur op de voet
gevolgd. Daarnaast wordt vanuit het bestuur een brief gestuurd naar B&W om onze ongerustheid over de ontstane situatie
uit te spreken.
Van wethouder Ed Anker kwam het ontwikkelkader groen-blauw, `Kleur aan groen’. Hierin zijn zeker aanknopingspunten
voor de visie en ontwikkeling van Leisure binnen de stad te vinden, maar het lijkt ons dat om de benodigde ``ruimte’’ voor
ontwikkelingen te creëren, er dan wel de nodige aandacht geschonken moet worden aan duidelijk (toeristisch recreatief)
beleid hiervoor! De nota is te lezen op de site van Almere. Op 10 juni zitten we aan bij het Stadsgesprek a.s.
Op 1 mei jl. hebben wij een reactie gestuurd op de concept waterbrief van wethouder Anker aan de betrokken ambtenaren.
Hierop is nog geen terugkoppeling gekomen.
We vinden zelf dat we te weinig aantoonbare resultaten aan jullie kunnen laten zien van al deze inspanningen. Hoewel er van
beide zijden, gemeente Almere en bestuur veel energie wordt gestoken in overleg, hebben wij als bestuur het idee dat er
meer uit gehaald moet kunnen worden! Vandaar dat wij maar 1 onderwerp hebben voor het volgende overleg; Excellent
Gastheerschap!
Om zelf ook bij te dragen aan de oplossing (verbeteren van dat Excellent Gastheerschap) hebben we Kelly Buisman gevraagd
om voor haar afstudeeropdracht voor InHolland Vrijetijdsmanagement een onderzoek te doen naar wat hiervoor nodig is
vanuit het oogpunt van ondernemers.

Agenda 2013
Met Conny Bouw is de vergaderagenda voor 2013 vastgelegd. Afhankelijk van de onderwerpen die actueel zijn of waarvan u
aan ons als bestuur vraagt ze op de agenda te zetten, worden de betrokken ambtenaren gevraagd aan te schuiven bij deze
vergaderingen. Twee keer per jaar schuift wethouder Scholten of Anker aan.
10 juni 2013

24 juni 2013

2 september 2013

4 november 2013

Laat ons dus weten wat u belangrijk vindt om te bespreken! De agenda wordt 1 maand voor de vergaderdata ingestuurd aan
Conny Bouw. info@slbalmere.nl

De SLBA twittert ook, volgt u ons al of heeft u een nieuwtje voor ons?
Laat het weten via @SLBAlmere

De website is door Andrew Osinga even onder handen genomen, waarvoor hartelijk dank.
De pagina waarop wij allemaal staan vermeld ziet er nu stukken beter uit.

