Het Alkmaars Raadsboeket
geschikt door Animo en aangeboden aan
Burgemeester Bruinooge
Vandaag, 7 juli is de Alkmaarse gemeenteraad voor de laatste keer voor het
zomerreces bijeen. Animo grijpt deze gelegenheid aan om u en uw raad te plezieren
met een boeket bloemen. En u krijgt er niet een maar twee.
Het frisse boeket is vandaag geplukt op de Hortus en bestaat uit de mooiste bloemen
die we daar zagen. Het boeket op de kunststofplaat is een verbeelding van uw raad.
Het zijn alle bloemen die vroeg of laat in het jaar te vinden zijn in de Hortus op de
Beverkoog. Elke bloem is door ons verbonden aan een partij uit uw raad.

De Margriet staat voor Leefbaar Alkmaar, een streven dat jonge en oude
stadgenoten met elkaar delen. De Seniorenpartij kreeg de Rimpelroos.
Vanwege die naam natuurlijk, maar wat is het een mooie bloem om op je
oude dag mee te worden vergeleken. De PvdA, die lang geleden zelf de
roos koos als symbool, verrassen wij eenmalig met een Klaproos.
De collegepartijen staan bij elkaar in het midden met OPA bovenaan.
Kaasjeskruid, what else! Een toepasselijker plantje voor onze stadspartij is
er niet. De Blauwe Vlag van de VVD kleurt een beetje paars maar dat
hebben wij niet bedacht, dat doet de natuur. D66 kreeg het Herfstijloos, de
eeuwige jeugd van de democratie. En toen wij tijdens een wandeling in de
Hortus de Engelentrompet zagen staan, dachten we natuurlijk meteen aan
het CDA.
Net zo vanzelfsprekend past het Groot Parelzaad bij Groenlinks, het
Wildemanskruid bij het autonome BAS en staat de Wonderboom voor de
gloednieuwe Groep Keskin.
We hopen dat u gelukkig bent met het Raadsboeket dat u wordt aangeboden door
onze medewerkster Joy Schouten. Hopelijk hebt u ergens in uw werkkamer of elders
in het Stadhuis een plekje vrij.
Tot slot merken we op dat wij erachter kwamen dat niet alle raadsleden ons kennen.
Wij vragen daarom vriendelijk of u de partijen in uw Raad op de mogelijkheid wilt
wijzen zich vrijblijvend met ons te onderhouden. Ook wij bergen vele kleuren in onze
gelederen en zijn in staat en bereid in iedere richting mee te denken.

