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Speech Burgemeester Jorritsma op 7 november 2012 
  
Prijsuitreiking samen met Hans Korbee van Agentschap NL 

 Drie prijzen  
 
Bij de prijsuitreiking door Jorritsma 

 Jammer dat de prijs niet naar een Almeerse school is gegaan. 

 Frisse scholen is voor onze jonge bevolking een belangrijk punt. Almere heeft daar ook in 
geïnvesteerd. Inmiddels zijn al onze scholen voorzien van dubbelglas (thermisch comfort en 
beperking energieverbruik). En 90% van de scholen beschikt ook over mechanische 
ventilatie.  

 Naast de techniek hebben we ook geïnvesteerd in de gebruiker, wat techniek is mooi maar 
het gebruik vaak de zwakke schakel. We hebben voorlichting gegeven over het gebruik van 
installaties, uitgelegd waarom ventileren belangrijk is en met klem verzocht ons te bellen als 
er iets kapot is.  

 
Uitreiking eerste aanzet van agenda door Ingrid de Moel van Bouwstenen 
Gedeeltelijk dezelfde punten als vorig jaar maar wel verschuivingen en nu nog frisser 

1. De vraag waarom, wat waar is een belangrijk punt gebleven 
2. Afslanken en anders gebruiken van gebouwen is nieuw en met stip op 2; 
3. Slimmer met onderwijs en opvang gaat verder en dieper dan vorig jaar. Het gaat om slimme 

gebouw en gebruiksconcepten. Eerst de business, dan het gebouw. 
4. En die gebouwen moeten dan wel voldoen aan de kwaliteit waar behoefte aan is en ook fris 

zijn. Geschikt voor een beter en gastvrijer gebruik. 
5. Dat vraag om een betere rolverdeling, naar nieuwe koersen en organisatiemodellen, over de 

sectoren heen, waarin bewoners ook een plaats hebben 
6. En om afstemming en  normalisering van de regels en werkprocessen die in diverse sectoren 

gebruikelijk is.  
7. Professionaliseren blijft op de agenda; wat we doen moeten we beter doen.   

  
Bij het in ontvangst nemen van de concept-agenda door Jorritsma 

 Maatschappelijk vastgoed is een belangrijk onderwerp. Het gaat over plekken waar mensen 
samen komen, waar de overheid voor zichzelf een taak ziet, over de verhouding met de 
markt. Thema’s die mij bezig houden; in allerlei gelederen en functies.   

 Het thema van deze dag ‘afslanken’ speelt bij ons in Almere niet zo. De eerste inwoners 
hebben zich 35 jaar geleden in Almere gevestigd. De stad heeft nu 195.000 inwoners en we 
groeien nog steeds. Dus afslanken is voor ons vastgoedbedrijf nog geen leading issue. We 
hebben natuurlijk wel te maken met de dynamiek in onze stad. Ook wij hebben wijken waar 
de scholen onderbezet zijn. En ook bij ons kunnen er een paar scholen leeg komen te staan.  

 We zijn ons bewust van de puzzels die opgelost moeten worden. Hoe kunnen voorzieningen 
meegroeien met het ritme van de stad? Hoe kan je de voorzieningen efficiënt gebruiken? 
Hoe ga je om met partners? Wat kunnen mensen zelf en hoe organiseer je de rest? We leren 
daarbij ook weer van jullie.  

 Net als vele van u hebben ook wij te maken met bezuinigingen. De kunst en cultuursector 
staat ook bij ons onder grote druk. Ons  gebouw voor schouwburg en kunstonderwijs aan het 
Weerwater dreigde half leeg te komen staan. We hebben het roer omgegooid en ook 
kleinere cultuurinitiatieven hier een plek gegeven. Nu gaat het weer goed.  
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 Dus zulke dagen als vandaag, waar kennis en ervaring wordt uitgewisseld zijn belangrijk. We 
willen van jullie leren en ook onze kennis en ervaring aan u beschikbaar stellen.  

 De aanzet voor de agenda, die je me net gegeven hebt, is de agenda voor ons allemaal, zoals 
we hier bij elkaar zijn. Ik wens u daarbij veel succes. Dank u wel.  


