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Inleiding  
 
We leven in een onzekere tijd. De huizenmarkt zit op slot, de (jeugd)werkloosheid neemt toe, er is 
onzekerheid over de pensioenen. Hoe gaat het nu verder met de zorg en de bezuinigingen daarop? 
Mensen zijn bezorgd over de toekomst, u misschien ook. Dat is goed te begrijpen. 
 
In tijden van crisis val je terug op je diepste wortels. Christendemocraten gaan er vanuit dat je niet 
voor jezelf, maar ook voor een ander leeft. We komen pas tot ons recht in relatie tot andere mensen. 
Daar past geen anonieme wijk bij en geen gemeente die alles voor ons regelt.  
 
De gemeentelijke overheid staat van alle overheden het dichtst bij de mensen. Gemeenten krijgen 
extra taken als begeleiding, persoonlijke verzorging en de jeugdzorg. Maar daar wordt door het VVD-
PvdA kabinet flink op bezuinigd. In Lelystad komt die klap hard aan. Er moet meer gedaan worden 
met minder middelen. Bovendien heeft Lelystad zelf beperkte middelen, nu de schuld sterk is 
toegenomen (meer dan 200 miljoen) en de reserves sterk zijn afgenomen. Dat betekent dat we 
scherpe keuzes moeten maken. Keuzes waarvan de zwakkeren en chronisch zieken in onze stad niet 
de dupe mogen worden. CDA Lelystad zal dichtbij deze mensen blijven staan! Het kabinet brengt 
grote wijzigingen aan in de ouderenzorg. Voor CDA Lelystad blijft de zorg voor onze ouderen daarom 
een belangrijk punt. 
 
We verzetten ons tegen zaken die de samenleving aantasten, zoals criminaliteit, drugsgebruik en 
alcoholoverlast door jongeren. Via goede ondersteuning willen we mensen helpen die aan de kant 
staan. Voor gezinnen, die hard in hun portemonnee worden geraakt, zetten we ons als gezinspartij 
extra in. Maar zoals ouderen (polderpioniers) hebben bijgedragen aan de toekomst van ons land, 
moet de jeugd ook aan haar toekomst kunnen bouwen Voor onze jongeren willen we goed onderwijs 
voor alle doelgroepen en willen we af van scholenfusies. Lelystad scoort hoog als het gaat om het 
percentage jeugdwerklozen. Hier moet een oplossing voor komen! 
 
Aandacht vergt ook de bestaande stad als het gaat om leefbaarheid, betaalbaar wonen en 
oplossingen voor de leegloop in het centrum. Dat doen we niet alleen, maar met de samenleving. Als 
CDA Lelystad willen we daarvoor vijf bewegingen in onze lokale samenleving in gang zetten: 
 
1. van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving; 
2. van grenzen naar ruimte: minder regels en meer ruimte om (sociaal) te ondernemen; 
3. van nazorg naar voorzorg: de menselijke maat in de zorg terugbrengen; 
4. van polarisatie naar participatie: mensen echt samenbrengen via werk en school; 
5. van verbruiken naar waarderen: duurzame keuzes, ook op het gebied van financiën. 

 
Het CDA is er voor gewone mensen, voor families en gezinnen; traditioneel in hun waarden, 
begaan met hun omgeving. Voor mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving 
en de toekomst van onze kinderen  

 
CDA Lelystad zal in de verkiezingen een fris geluid laten horen. We delen de zorgen van onze 
inwoners, maar we zullen ook de parels benoemen. Trots zijn op onze bedrijven, weer trots zijn op 
onze binnenstad en vooral Lef en Ambitie tonen om samen met de mensen de stad beter te maken! 
Mensen maken de stad! 

 
In dit verkiezingsprogramma zijn deze bewegingen met bijdragen van velen nader uitgewerkt. 
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1. Van vrijblijvend naar betrokken 
 
In een betrokken samenleving nemen burgers samen initiatieven om zaken en problemen op te 
pakken. Daartoe moeten burgers veel meer ruimte en rechten krijgen. De gemeente ondersteunt 
initiatieven van burgers en is daarbij dienstbaar, betrouwbaar en geeft ruimte. Kortom de gemeente 
denkt met u mee, ook als daarvoor eigen regels moeten wijken. Wij, vanuit CDA Lelystad, nodigen 
bewoners en ondernemers actief uit om mee te denken en te werken aan een vitale Lelystadse 
samenleving. 
 
1.1 Leefbare wijken: de gemeente ondersteunt 
 
Inwoners stellen prioriteit rond veiligheid 
De inzet van politie wordt het beste lokaal geregeld.  

• De burgemeester gaat per wijk in gesprek met inwoners om drie prioriteiten vast te stellen en 
criminaliteit terug te dringen. 

 
Onderhoud openbare ruimte bepalen 
Met bewoners van een wijk wordt elk jaar het onderhoud van groen, straten en pleinen bekeken en 
besproken. Bewoners bepalen hoe om te gaan met het onderhoud indien er door rijksbezuinigingen 
minder middelen beschikbaar komen. De gezamenlijke keuzes, worden door de gemeente vastgelegd 
en het onderhoudsprogramma wordt erop aangepast. 

• Bewoners bepalen hoe om te gaan met het onderhoud.   
 
De wijk investeert 
Lelystad kent 10 wijken. De gemeente stelt jaarlijks aan de wijk(raden) een bedrag beschikbaar uit het 
wijkbeheer en ontwikkelingsbudget om naar eigen inzicht in de leefomgeving te investeren. ”In de 
buurt bedacht heeft draagvlak”. 

• De wijkbewoners komen zelf met initiatieven. Ze geven aan hoe de gemeente daarbij van dienst kan 
zijn en creëren zelf draagvlak voor plannen. 

• Er is maximaal 100.000 euro per wijk beschikbaar.  
 
Beheer maatschappelijke functies 
Wijkvoorzieningen floreren wanneer inwoners zelf het beheer organiseren. Ook het uitvoeren van 
groenonderhoud is een mogelijkheid. De gemeente betaalt daarbij een vergoeding aan bijvoorbeeld 
de wijk.  

• In overleg met de wijkbewoners willen we een pilot voor uitvoering in eigen beheer. De wijk bepaalt, 
de gemeente faciliteert. Tevredenheid van alle betrokkenen bepaalt in hoeverre dit breed 
toepasbaar is. 

• Een grote ergernis is zwerfvuil. Maak hier een gezamenlijk project met bewoners om de buurt 
schoon, heel en veilig te houden! 

 
Nieuwe speelgelegenheden 
Er worden geen nieuwe speelgelegenheden aangelegd of verwijderd zonder dat kinderen en ouders in 
de omgeving daarover hebben meegedacht. Verder is er wel aandacht voor nieuw aan te leggen 
speelgelegenheden maar in de bestaande stad en wijken. 
 
1.2. Cultuur inspireert en geeft identiteit 
Samenleven komt vaak tot uitdrukking in wat inwoners cultureel met elkaar ondernemen. Deelname 
aan het culturele leven en daar zelf aan bijdragen maakt de samenleving sterker. Het CDA vindt het 
belangrijk om cultuuractiviteiten te ondersteunen en/of te faciliteren middels een veelzijdige basis van 
voorzieningen en instellingen. Het CDA vraagt ook aandacht voor wat zich daarbuiten afspeelt, zoals 
in het amateurtoneel bijvoorbeeld. Het is niet zo dat cultuur pas cultuur is wanneer er subsidie aan 
wordt gegeven. Geschiedenis, archeologie, monumenten en immaterieel erfgoed 
dragen bij aan de identiteit van de gemeenschap. Bewaren wat waardevol is, is een gezamenlijke 
opdracht. 
 
Samenwerken voor cultuur: De Agora, Kubus, Underground en de bibliotheek 
Het CDA ziet in de Agora, de Kubus, Underground en de bibliotheek vanzelfsprekende partners om 
netwerken te bouwen die mensen bij elkaar brengen, zowel jong als oud en zowel fysiek als digitaal. 
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Bovendien zijn goede en bereikbare voorzieningen belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de stad 
om er te wonen en te werken. 

• Wij willen daarom niet verder korten op deze voorzieningen. Deze voorzieningen moeten bereikbaar 
zijn en blijven voor iedereen.  

Wel vragen we van deze instellingen om zelf ook maximale inzet te tonen en eigen middelen te 
verwerven om die bereikbaarheid te garanderen. Dit betekent: 

• een breed aanbod passend bij de diversiteit van de Lelystadse gemeenschap; 

• het continueren van de LelySTART en verbreden tot iets met een regionale uitstraling; 

• een aanbod met voldoende ruimte voor levensbeschouwing en de volkscultuur; 

• een podium voor de amateurkunst; en 

• het bieden van een poppodium en het organiseren van popconcerten. 
 
Jong geleerd 
Ontmoeting met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Cultuureducatie via scholen is 
een vertrekpunt van het cultuurbeleid. Alle instellingen dienen daaraan bij te dragen. 

• We stellen daarom cultuurvouchers voor scholen beschikbaar om deel te nemen aan culturele 
activiteiten of het zelf organiseren van een culturele activiteit. 

 
Nieuwe ontwikkelingen 
Nieuwe ontwikkelingen vinden we belangrijk. We stellen via het gemeentelijk subsidiebeleid middelen 
beschikbaar voor nieuwe initiatieven. Ook bestaande activiteiten, zowel groot- als kleinschalig, willen 
we blijven ondersteunen. Daarbij gaan we er vanuit dat het grootste deel van de benodigde middelen 
uit eigen middelen of zelfwerkzaamheid komt. Ook is CDA Lelystad voorstander om generaties dingen 
met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld: werkervaringsprojecten voor jongeren, ouderen als 
coach/mentor. 
 
Evenementen 
Lelystad stuurt voortaan meer aan op de kwaliteit en samenhang van evenementen. Dat kan door een 
evenementenkalender in te voeren. Evenementen komen vanaf nu niet meer automatisch voor 
langjarige subsidies in aanmerking.  

• Een evenementensubsidie wordt maximaal voor drie jaar uitgekeerd. Daarna moet het evenement 
aangetoond hebben over voldoende eigen financieel draagvlak te beschikken. 

 
1.3. Sport verbindt mensen 
 
Sport is het middel waarin mensen met een verschillende achtergronden en opleidingsniveaus bij 
elkaar komen. Sport heeft daarmee een belangrijke sociale functie in het leren omgaan met elkaar en 
het bijdragen aan wederzijds respect. Het CDA wil zich blijven inzetten voor: 

• gemeentelijke ondersteuning van het (sport)verenigingsleven en het werven van vrijwilligers;  

• het onderhoud en tijdige vernieuwing van sportaccommodaties; en 

• het mogelijk maken van sport voor alle leeftijden. 
 
We willen samen met de verenigingen nadenken over de invulling van de sociale functie van sport en 
normen en waarden. Initiatieven van verenigingen op dit vlak willen we ondersteunen door: 

• het aanbieden van cursussen en/of aanvullende middelen; en 

• het instellen van een jaarlijkse prijs van 10.000 euro voor de vereniging die zich het meest 
onderscheidt op het gebied van sociale participatie en normen en waarden. 

 
1.4 Maatschappelijke stage behouden 
 
De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de lokale 
samenleving. Hoewel het kabinet het nodig vindt de stage af te schaffen, wil het CDA de 
maatschappelijke stage lokaal graag behouden. De gemeente ondersteunt dit met een budget en 
zoekt samen met scholen en instellingen naar een zinvolle invulling van deze lokale stage.  
 
1.5. Een dienstbare gemeente  
De dienstverlening en informatievoorziening moet snel en eenvoudig toegankelijk zijn. Wij willen dat 
op verschillende manieren bevorderen. 
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• In onze gemeente is de publieksbalie ook op een aantal avonden open. 

• Inwoners kunnen afspraken plannen met baliemedewerkers. 

• Met inwoners die wegens fysieke beperkingen niet naar de balie kunnen komen, worden aan huis 
afspraken gemaakt. 

• De gemeente blijft via het burgerforum de wensen onder de burgers inventariseren en sluit haar 
dienstverlening daarop zoveel mogelijk aan. 

• Gemeentelijke dienstverlening wordt zoveel mogelijk digitaal aangeboden zodat mensen vanuit huis 
hun vergunning, paspoort of ander document aan kunnen vragen. 

• Meldingen van overlast of vernieling kunnen via de mobiele telefoon(App’s) gemeld worden. 

• De burger houdt de keuze hoe hij of zij contact met de gemeente wil: internet, telefoon of contact 
aan de balie. Niet iedereen heeft internet of houdt ervan via internet te communiceren. 

• De telefonische bereikbaarheid van de gemeente wordt verbeterd. Terugbelverzoeken worden altijd 
gehonoreerd. De wachttijd aan het loket is maximaal 10 minuten. Via gerichte steekproeven wordt 
gemonitord of de gemeente voldoet aan deze kwaliteitsdoelstelling. 

• Om nieuwe dienstverlening of economische ontwikkeling te stimuleren publiceert de gemeente haar 
gegevens als open data. Iedereen kan van deze gegevens gebruikmaken zonder copyright of 
beperkingen. Persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt. 

• De gemeenteraad bezuinigt niet op de onafhankelijke rekenkamer. De gemeente beschikt over een 
eigen ombudsman als eerste aanspreekpunt voor klachten van inwoners. Deze ombudsman 
bemiddelt ook waar nodig. 
 

1.6. Bestuurlijke schaal en betrokken burgers 
 
Gemeentelijke taken 
Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. Dat moet efficiënt. Het CDA vindt dat er meer aan 
de samenleving overgelaten kan worden en dat er afstemming met onze inwoners dient plaats te 
vinden. In de CDA-visie vormen de burgers met elkaar de samenleving en dient te rol van de 
gemeente te veranderen van regisseur van de samenleving naar facilitator. Wij willen daarom inzetten 
op een aantal sporen. 

•  Wijkgericht werken (betrokkenheid op maat) willen we bevorderen. Bewoners, bedrijven en andere 
organisaties worden niet alleen bij activiteiten betrokken, maar kunnen activiteiten ook aansturen en 
opdrachten geven. 

• De één-loketfunctie voor individuele dienstverlening en digitale toegankelijkheid van de 
informatieverstrekking wordt verder ontwikkeld. 

• Er is digitale dienstverlening buiten de reguliere werktijden. Een reactie op brieven en e-mails is er 
binnen vier weken. 

• We zien graag een college gevormd op basis van een breed gedragen en financieel uitvoerbaar 
raadsprogramma. De rol en taken van de gemeente worden in het licht van de verantwoordelijke en 
betrokken samenleving en de te verwachte bezuinigingen heroverwogen. 

• Er komt een evaluatie van de politieke markt (beeld en oordeelvormende sessie gevolg door de 
raadsvergadering). 

• Raadsleden gaan meer werkbezoeken afleggen. 

• Er blijft een goede ondersteuning van de gemeenteraad door een effectieve griffie. 
 
Samenwerking andere gemeenten 
Samenwerking met andere gemeenten is een goede optie om als gemeente kwaliteit te kunnen 
leveren en efficiënt met middelen om te gaan. Maar uitgangspunt moet steeds zijn dat de 
samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. We streven naar een 
betrokken gemeente die haar inwoners kent en waar de gemeenteraad bereikbaar is Bij regionale 
samenwerking is voor ons van belang dat: 

• De burger in de dienstverlening weinig merkt hoe de zaken achter de schermen zijn georganiseerd. 
De eigen gemeente blijft altijd herkenbaar als aanspreekpunt.  

• De gemeenteraad duidelijk aangeeft wat de gemeenten willen bereiken met regionale 
samenwerking. Een goede opdracht vooraf en controle achteraf zijn nodig.  

• De samenwerking niet ten koste gaat van de democratische regels in ons openbaar bestuur. 
Gemeenteraden laten toezicht of controle in die samenwerking niet aan wethouders over. 
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2. Van grenzen naar ruimte 
 
Als we terugkijken op de afgelopen jaren, zien we dat de overheid steeds meer taken op zich heeft 
genomen. De overheid is daarbij steeds meer gaan regelen en voorschrijven, vaak met de beste 
bedoelingen. Als er een incident is, is de eerste publieke reactie vaak: ‘Daar moet de overheid eens 
wat aan doen!’ We willen deze trend keren en mensen meer verantwoordelijkheid laten nemen. Dat 
vraagt bestuurlijke moed. Het betekent: mensen vaker op hun gezond verstand aanspreken in plaats 
van op regels en voorschriften. Dat betekent ook zeer terughoudend zijn met het maken van regels. 
 
2.1. Ruimte geven aan lokale bedrijven 
 
In een betrokken samenleving nemen burgers, maatschappelijke organisaties én bedrijfsleven samen 
initiatieven om problemen aan te pakken. Bedrijven maken deel uit van die samenleving. 

• Het CDA wil bedrijven en ondernemers de ruimte bieden. Vooral op bestaande bedrijventerreinen en 
in het stadshart kunnen ondernemers het verschil maken door zich als ambassadeur in te zetten 
voor Lelystad. Ondernemers maken de (Binnen)stad!.  

• Maatschappelijk betrokken ondernemen wordt bevorderd. Toegevoegde waarde voor alle partijen, 
oftewel een win-win situatie, is daarbij het uitgangspunt. 

• Specifieke regels worden zoveel mogelijk vervangen door algemene regels. 
 
2.2 Maatschappelijk betrokken ondernemen 
 
Ondernemingen worden betrokken bij sociale uitdagingen. Sponsoring van projecten ligt voor de 
hand. Maar ook voorlichting op scholen (oriëntatie op een vervolgopleiding), hulp bij voorkomen van 
schulden (door financiële dienstverleners) of het re-integreren van jonggehandicapten, herintreders, 
en/of langdurig werklozen zijn goede voorbeelden. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.  

• Boven de wettelijke verplichting van 5 procent wordt voor het in dienst nemen van 
arbeidsgehandicapten bij aanbestedingen van de gemeente Lelystad uitgegaan van 7,5%.  

• We zullen ons inzetten om in overleg met ondernemingen sociaal ondernemen verder gestalte te 
geven. 

• De gemeente Lelystad wordt de FairTrade gemeente van Flevoland. 

• De gemeente stelt zelf ruimhartig stage en werkervaringsplaatsen beschikbaar. 
 
2.4.Terugbrengen van vergunningen 
 
Het CDA wil het aantal vergunningen terugbrengen. De algemene plaatselijke verordening (APV) 
wordt op dat punt nader gescreend. 
 
2.5 Bibob-toets gericht toepassen 
 
Bij vergunningverlening en overheidsopdrachten hanteert de gemeente, voor zover wettelijk 
toegestaan, de Bibob-toets om te voorkomen dat een vergunning, subsidie of overheidsopdracht 
misbruikt wordt of misbruikt zal worden voor criminele activiteiten. 
 
2.6 Koester MKB en detailhandel 
 
Het MKB heeft het in deze tijd van crisis en toename van internetaankopen zeer moeilijk. Dat merken 
we met name in het hoofdwinkelcentrum van Lelystad. Het is onontkoombaar dat het aantal winkels 
zich aan deze nieuwe ontwikkelingen dient aan te passen. De gemeente dient vol in te zetten op het in 
stand houden van een levendig en een aantrekkelijk stadshart. Het betekent dat het stadshart goed 
bereikbaar moet zijn en blijven. Het jaarlijks verhogen van de parkeertarieven jaagt mensen juist het 
centrum uit en leidt tot verschraling van het centrum.  

• Het CDA zal zich inzetten voor gratis parkeren in het stadscentrum. 
 

Langdurige winkelleegstand tast de leefbaarheid van de gemeente aan. Gelijktijdig is het goed het 
winkelareaal geregeld te vernieuwen. De huidige ontwikkelingen in de detailhandel, zoals 
internetverkoop, afwachtende consumenten en overaanbod leiden tot belangrijke keuzes. Daarom 
moet de gemeente Lelystad een gedegen, bovenlokaal afgestemde detailhandelsvisie ontwikkelen, 
waarin een realistische afstemming van vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief, wordt 
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nagestreefd. Daarbij dient goed gekeken te worden naar winkelfaciliteiten in de buurtcentra maar ook 
in het Lelycentre om tot een krachtige winkelstructuur in het Stadscentrum te komen. Dit noodzaakt 
ook een goede afstemming op het aanbod.  

•  In nauwe samenwerking met alle partijen die samen de binnenstedelijke economie vormen, dient 
een detailhandelsvisie en uitvoeringsprogramma te worden opgesteld. 

• Aandacht moet uit blijven gaan naar de leefbaarheid voor ouderen in de wijken, door buurtwinkels 
een prominente plek te geven. 

 
2.7. Bouwtempo aanpassen aan de voorzienbare vraag 
 
Woningen 
Lelystad zal de komende jaren naar verwachting slechts langzaam groeien richting 80.000 inwoners. 
Er mogen daarom geen nieuwe uitleggebieden voor de bouw van woningen in productie worden 
genomen. Uitsluitend het eerste deelgebied van Warande kan worden afgerond. 
Bouw van woningen op vrijkomende ruimte binnen de stad wordt bevorderd evenals het omvormen 
van langdurig leegstaande kantoorgebouwen tot woningen. Er is creativiteit nodig om de woningmarkt 
vlot te trekken. Het CDA wil: 

• met marktpartijen, provincies, bouwers etc. een aanvalsplan woningbouw ontwikkelen; 

• bijzondere aandacht voor starters en het beschikbaar komen van betaalbare huurwoningen, 55plus 
woningen en levensloopbestendige woningen;en 

• inzetten op het verleiden van mensen om in Lelystad te gaan wonen en wel in het bijzonder gericht 
op die groep die wel in Lelystad werkt, maar er niet woont. 

 
Starters 
Lelystad heeft een grote voorraad woningen beneden de 150.000 euro. Het is van groot belang dat 
deze woningen voldoende aantrekkelijk zijn voor starters. Een starter die een bestaande woning koopt 
brengt 4-5 vervolgverkopen op gang. De kopende partij koopt een duurdere woning (bestaand of 
nieuwbouw), waarna de verkopende partij ook weer kan opschuiven etc. Maatregelen die een starter 
verleiden tot het kopen van bestaande bouw zijn daarmee waarschijnlijk veel effectiever dan een 
starter verleiden tot het kopen van een nieuwbouwwoning. Bestaande bouw heeft vaak achterstallig 
onderhoud en hoge energielasten. Dan zijn extra middelen nodig om te concurreren met nieuwbouw. 
Lelystad heeft NUON gelden die revolverend en onder aantrekkelijke condities kunnen worden 
ingezet. 
Het CDA wil de koop van bestaande bouw stimuleren. 

• We willen startersleningen verstrekken. Deze bedragen maximaal 30.000 euro en zijn gedurende 5 
jaar vrijgesteld van rente en aflossing. 

• We willen starters helpen met het opwaarderen van hun woning tot 2020 niveau qua energiegebruik. 
Daarvoor worden leningen versterkt via de NUON gelden. De besparing op de energielasten na het 
opwaarderen kan bijdragen als aflossing op de lening. 

• We willen startersdagen organiseren op het stadhuis. 
 
Huur 
Op dit moment is er vraag naar huurwoningen. Tegelijk zijn er veel woningen te koop. Aankoop van 
deze woningen door woningcorporaties, waarbij deze ze vervolgens opknappen, is gewenst. Echter dit 
is voor corporaties veelal duurder dan nieuwbouw omdat de levensduur van bestaande bouw korter is.  
Als gevolg hiervan zou de huur van deze bestaande woningen hoger orden dan die van 
nieuwbouwwoningen. 

• Het CDA wil dat de gemeente gaat verkennen hoe dit te doorbreken is. 
 

Energiearmoede doorbreken 
Een deel van onze inwoners besteedt meer dan 10 procent van hun inkomen aan energie. Dat wordt 
gezien als energiearmoede. Deze bewoners wonen deels in minder goed geïsoleerde huurwoningen. 
Dit is van invloed op de jaarlijkse woonlasten. Echter investeringen voor een beter energierendement 
in huurwoningen leiden tot op heden tot hogere huren, waardoor de energiebesparing per saldo niet 
leidt tot lagere woonlasten. Dit willen we doorbreken, temeer daar Lelystad NUON gelden heeft. Die 
kunnen revolverend en onder aantrekkelijke condities worden ingezet voor energiebesparende 
investeringen door woningbouwcoöperaties. 

• Het CDA wil dat de gemeente in overleg gaat met Centrada om bij een volgend Lokaal Akkoord tot 
een werkplan te komen om energiearmoede te verminderen waarbij 
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o NUON gelden kunnen worden ingezet voor de verbetering van de isolatie van slecht 
geïsoleerde huurwoningen en het waar mogelijk overschakelen op zogenaamd groengas. 

o Centrada de extra middelen die binnenkomen door de jaarlijkse huurverhogingen als 
gevolg van Rijksbeleid kan benutten voor de terugbetaling van de geïnvesteerde NUON 
gelden. 

 
55+ en levensloop bestendige woningen 
Veel 55 plussers willen wel kleiner wonen, maar liefst in de eigen omgeving. In de veranderende 
samenleving zullen mensen meer op elkaar aangewezen zijn en ontstaat er meer behoefte aan 
kangoeroewoningen en levensloopbestendige woningen. Het CDA wil daarom inzetten op: 

• het werk maken van kleinschalige woningbouw ten behoeve van 55plussers in de eigen omgeving. 
Dit kan door vrijgekomen plekken in te vullen in combinatie met inbreiding. 

• het realiseren van kangoeroewoningen bijvoorbeeld door bestaande woningen samen te voegen; 

• ondersteuning en zorg voor ouderen niet onnodig vertragen door regels en vergunningen; en 

• het realiseren van levensloopbestendige woningen. 
 
2.8. Focussen op het versterken van het toeristisch product Lelystad. 
 
Voor het CDA is het stimuleren van toerisme een speerpunt. Lelystad heeft veel te bieden, zowel op 
het gebied van dag- als verblijfsrecreatie. Het CDA is ervan overtuigd dat van de 17 km lange 
kustzone, het Hollandse Hout en het recreatieve buitengebied meer te maken is. Dat betekent dat wij 
ons zullen inzetten voor: 

• het realiseren van prima functionerende fietspadenknooppunten in het buitengebied (elders heel 
gebruikelijk in deze regio niet). Lelystad wordt de fietshoofdstad van Nederland; 

• goede fiets- en wandelpaden tussen de parken en de bossen in en rond de stad; 

• de realisatie van Batavialand zie www.batavialand.nl; 

• het bieden van meer mogelijkheden aan ondernemers voor het opstarten van horeca en / of 
toeristische activiteiten in het buitengebied; 

• het met ondernemers zoeken naar een meer verbindende schakel tussen Bataviastad, het 
stadcentrum, de natuur en watersport; 

• het beter benutten van de Hanzelijn als aanvoerroute van toeristen; 

• het actief ondersteunen van initiatieven om grote natuurschaatswedstrijden en tochten te 
organiseren in de Oostvaarderplassen in samenwerking met de gemeente Almere; en 

• het realiseren van verbinding tussen de verschillende toeristische plekken, kust, vliegveld, 
natuurpark en Oostvaardersplassen. We denken daarbij aan toeristenbusjes bestuurd door 
werklozen, fietsverbindingen in groen asfalt, een kabelbaan en / of een markering in de vorm van 
een groene streep in het wegdek. 

 
De bosgebieden in en rond Lelystad zijn een kernkwaliteit voor de bewoners en bezoekers van de 
stad. Het CDA zal zich derhalve krachtig blijven verzetten tegen opoffering van bosgebieden voor het 
toelaten van grote grazers(zie eerder vastgestelde amendementen en moties) 

• Er komen geen grote grazers in het Hollandse Hout. 
 
2.9. Bereikbaarheid en verkeer 
 
De ontsluiting van Lelystad op het hoofd- en spoorwegennet is de laatste jaren sterk verbeterd. Goed 
en sober onderhoud van het daarop aansluitende hoofdwegennet en de lokale openbaar 
vervoerverbindingen is vanzelfsprekend. De verkeersveiligheid van een aantal wegen in het 
buitengebied gebied verdient hoge prioriteit. Het CDA zet in op: 

• het realiseren van een fietspad langs de Larserringweg (een gebiedsontsluitingsweg met 80 km/u)  

• een verkeers- en vervoersbeleid dat gericht is op drie speerpunten: bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid en het bevorderen van duurzame vormen van mobiliteit. 

• een betere verlichting van fietspaden en een goede bewegwijzering van fietsroutes. Knooppunten 
bewegwijzering! 

• een betere en tijdige bewegwijzering rondom nieuwbouwlocaties en bij wegwerkzaamheden. 

• het plaatsen van duidelijke fietsroutekaarten op belangrijke fietskruispunten zowel binnen als 
buiten de stad. 

• speciale aandacht voor een goede en veilige verkeersontsluiting in en om het treinstation. 
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• een inzichtelijke systematiek van geluidcriteria met bijbehorende maatregelen. 

• meer aandacht voor onderlinge verbinding van fietsroutes en recreatieve fietsroutes in het 
buitengebied met daarbij behorende pleisterplaatsen.  

• het voltooien van de buitenring. Op de buitenring mag overal 70 km per uur worden gereden en 
het knelpunt bij het woonhavenpad wordt opgelost. Dit leidt tot minder verkeer op de binnenring.  
 

2.10. Luchthaven en buitendijkse multimodale overslaghaven 
 
De besluitvorming omtrent de luchthaven komt in zicht. Een definitief ontwerp Luchthavenbesluit zal in 
april 2014 worden opgeleverd door de Alderstafel. De resultaten die het MER onderzoek oplevert zijn 
zeer belangrijk. De omliggende agrarische bedrijven moeten worden gecompenseerd voor de 
nadelige gevolgen van de uitbreiding van de luchthaven. De uitbreiding van de Luchthaven dient 
samen te gaan met een verbetering van omliggende infrastructuur. Er dient tijdig te worden 
ingespeeld op de afwikkeling van de verkeerstromen naar en van de luchthaven via de weg en 
openbaar vervoer verbindingen. Niet alleen de gemeente Lelystad zal in de kosten daarvan een 
aandeel moeten nemen maar vooral ook de provinciale- en de rijksoverheid, overeenkomstig de op 26 
januari 2006 door de raad gestelde randvoorwaarden.  
 
De ontwikkeling van een buitendijkse multimodale overslaghaven aan de kust ziet het CDA als een 
effectieve vervolmaking van de infrastructuur, de ligging van Lelystad maximaal benuttend. De 
exploitatie van een dergelijke haven dient aantoonbaar rendabel te kunnen plaatsvinden en niet 
afhankelijk te worden gemaakt van projectontwikkelaars. Het ophogen van het haventerrein dient 
uitsluitend te geschieden met materialen waarvan vaststaat dat deze geen schade kunnen 
aanbrengen aan het milieu. Ze mogen ook geen aanleiding zijn voor hinder in de omgeving. Van de 
noodzaak tot het doorsteken van de IJsselmeerdijk is het CDA niet overtuigd, mede vanwege de hoge 
kosten, waarvoor veel publieke middelen moeten worden ingezet en de risico’s voor milieu en 
wateroverlast. Ook wenst het CDA dat bij de opzet en inrichting van het voormalige Visvijvergebied 
gebied voldoende aandacht is voor de samenhang met en invloed op de naastliggende gebieden 
zoals het Rivierduingebied en het op Biologische Landbouw gerichte gebied langs de Bronsweg. 
Ook het initiatief Maximaland nabij de Flevokust biedt een kans op extra werkgelegenheid. 
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3. Zorg voor elkaar 
 
Het CDA streeft naar een samenleving waarin mensen oog hebben voor elkaar en waaraan iedereen 
een bijdrage levert. Het CDA beschouwt de burger niet alleen als verantwoordelijk voor zichzelf en de 
eigen keuzes, maar ook voor de medemens en de samenleving waar hij deel van uitmaakt. Mensen 
moeten kunnen meedoen in de maatschappij, niet alleen de sterke, maar ook de zwakkere burgers 
die baat hebben bijmaatschappelijke zorg van de overheid.  
 
3.1. Jeugd en Jongeren 
 
In het jongerenbeleid willen we inzetten op het vroeg herkennen van problemen en het oplossen van 
de jeugdwerkloosheid. Daarmee kunnen sommige problemen in het leven van jonge mensen 
voorkomen worden. We willen hier dat er naar de jongere en het probleem wordt gekeken om de 
aanpak te bepalen. Maatwerk is gewenst, waarbij een centraal persoon de contacten onderhoud. Dat 
is een belangrijk uitgangspunt. De jeugdzorg kan zo beter aansluiten bij de eigen kracht en de sociale 
netwerken van jongeren en hun ouders of verzorgers. De duur van de ondersteuning wordt niet door 
vooraf vastgestelde regels bepaald. 
Het CDA pleit voor een samenleving waarin iedereen naar vermogen bijdraagt. Dit geldt ook voor de 
jongeren in de samenleving. Om deze betrokkenheid te stimuleren willen we jongeren betrekken in het 
organiseren van sport- en cultuurevenementen. De activiteiten door jongeren georganiseerd hebben 
mede als doel om generaties met elkaar in contact te brengen, Jong ontmoet Oud. 
We willen ook aandacht voor jongeren die geen problemen geven, maar wel een plek zoeken of 
vragen hebben. Hier gaat het om de vraag van deze groep mensen, i.p.v. wat de gemeente te bieden 
heeft. Het Centrum Jeugd en Gezin speelt hierin de centrale rol bij informatie voorziening. Wij willen 

• blijven investeren in vroeg herkenning en preventie; 

• ontmoetingsruimten afgestemd op de wensen en behoeften van de jongeren; en 

• een jongerenprijs voor activiteiten die generaties met elkaar verbindt. 
 
 
3.2. Zorg en ondersteuning voor ouderen 
 
Het tegengaan van vereenzaming vraagt dat we met elkaar oog hebben voor ouderen. Ouderen 
blijven langer zelfstandig wonen en kunnen minder aanspraak maken op voorzieningen, hetgeen de 
problematiek verergert. Het oog hebben voor elkaar is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid 
voor de buurtgenoot, kennis en familie. Het CDA wil inzetten op de bewustwording hiervan. 
Ook gezond blijven gaat beter als je niet altijd alleen bent. Ouderen zijn vooral gebaat bij een actief 
sociaal netwerk. De gemeente kan hier aan bijdragen door met corporaties en/of zorginstellingen 
ruimte dichtbij ouderen beschikbaar te stellen als ontmoetingsruimte en/of een plek te creëren waar 
gezamenlijk maaltijden worden gehouden. Gratis openbaar vervoer stelt ouderen in staat om hun 
netwerken te onderhouden en anderen te ontmoeten. Het CDA wil eenzaamheid onder ouderen 
tegengaan: 

• door mensen te ondersteunen en te waarderen die zich hiervoor inzetten. We willen daarvoor een 
vrijwilligersprijs instellen. Huisbezoeken aan 75-plussers is een voorbeeld van activiteit gericht op 
eenzaamheid 

• door nieuwe initiatieven uit de samenleving te stimuleren waarbij ouderen uit de buurt worden 
betrokken.  

• door behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. 

• door behoud van buurtwinkels in de wijk. 
 
De voorgenomen korting op de hulp bij huishouden (HBH) van 40% zal veel ouderen treffen. Het CDA 
gaat zich inzetten om deze korting door het Rijk te compenseren. Daarbij zet de gemeente in op 
ondersteuning voor mantelzorgers. 
 
De gemeente heeft oog voor levensloop bestendig wonen. Verbouwing aan woningen om ouderen 
langer in hun bestaande woning te laten wonen,moeten niet door procedures belemmerd worden. Het 
vergroten van de zelfredzaamheid is belangrijk voor ouderen om eenzaamheid tegen te gaan. 

• We zullen ons bij woningbouwcoöperaties en ontwikkelaars inzetten voor meer 
levensloopbestendige kleinschalige woningbouw. Dit moet kunnen in de bestaande stad of lege 
plekken of plekken met een functieverandering, zodat voorzieningen dichtbij zijn.  
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3.3. Mantelzorg faciliteren en waarderen 
 
Vrijwilligers en mantelzorgers hebben recht op goed beleid van de gemeente. Zij zijn het cement van 
de samenleving. Vrijwilligers verdienen steun. Wanneer mantelzorgers met elkaar in contact kunnen 
komen, kunnen ze onderling elkaar steunen.  Onderlinge samenwerking kan mantelzorgers en 
vrijwilligers tijdelijk verlichting geven in hun taken. We waarderen de inspanningen van Steunpunt 
Mantelzorg. Het CDA zet daarom in op: 

• het ontlasten van de mantelzorger. Dit kan door alarmering, de inzet van vrijwilligers om op te 
passen, boodschappen doen etc., ondersteuning van de cliënt thuis zodat de mantelzorger een 
andere activiteit kan ondernemen, buddyzorg etc. Ook kan de gemeente helpen in de kosten en 
het regelen van kinderopvang; en 

• het behouden van de voorzieningen om de mantelzorg te ondersteunen zodat mantelzorgers met 
elkaar in contact kunnen komen zowel fysiek als digitaal. We zien graag het huis van de 
mantelzorg in de wijk. 

 
3.4. Toegankelijkheid van de zorg 
 
Gemeenten worden met ingang van 2015 geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied 
van ondersteuning, begeleiding en verzorging. Deze veranderingen zijn ingrijpend en moeten nog hun 
definitieve vorm krijgen. Wij willen ervoor waken dat mensen tussen wal en schip belanden. Wij kiezen 
bij hulp en ondersteuningsvragen niet voor een aanbod gerichte voorziening, maar voor vraaggerichte 
voorzieningen. Gekeken wordt, met de hulpbehoevende, wat nodig is om zo optimaal mogelijk mee te 
draaien in onze samenleving. De focus ligt op thuisverzorging. Daarbij staat voorop wat mensen in de 
omgeving voor hem of haar kunnen betekenen. Waar nodig wordt de ondersteuning aangevuld met 
voorzieningen van de gemeente. 
 
Maatwerk en toegankelijkheid kunnen worden gegarandeerd als de samenwerking tussen gemeente 
en eerstelijns zorg goed ontwikkeld is. Medewerkers vanuit de voorzieningen houden contact met 
andere professionals in de wijk zoals de jongerenwerker, de wijkagent, de wijkverpleegkundige, school 
en de huisarts. De huisarts blijft voor mensen met gezondheidsvraagstukken het eerste 
aanspreekpunt. 
De gemeente dient oog te houden voor burgerinitiatieven, ook in de zorg. De interactie tussen de 
burger of patiënt wordt door de gemeente geïnitieerd en gefaciliteerd. 
Daarnaast moet de gemeente de samenwerking in de zorgketen bewaken. Het is nodig om met de 
verschillende zorginstellingen een samenwerkingsverband aan te gaan, om te kijken welke uitgaven 
en handelingen op de beste plek in de keten plaatsvinden. In het kader van de AWBZ-WMO-transitie 
dient ten behoeve van de zorgvrager onafhankelijke advisering geborgd en keuzevrijheid binnen het 
beschikbare aanbod bewaakt te worden. Kwaliteit en resultaat van de geboden zorg moeten meetbaar 
worden gemaakt. 
 
Het CDA gaat voor:  

• terugkeer van de wijkzuster/ wijkverpleegkundige; 

• kleine zorgteams in hulpverlening; 

• modern nabuurschap: in de buurt helpen mensen elkaar op allerlei manieren; stimuleer dat buren 
voor elkaar gaan koken, boodschappen doen etc. 

• meer geld voor directe hulpverlening en minder voor bureaucratie. Een goed voorbeeld van 
directe hulpverlening is bijvoorbeeld Buurtzorg. 

• het faciliteren van pilot nieuwe zorgstructuren. 

• dagbesteding voor dementerenden, mensen die een beroerte hebben gehad of andere mentale 
beperkingen. 

 
3.5. Preventie 
 
Alcohol en drugs 
Het CDA maakt zich zorgen over het stijgend aantal mensen dat verslaafd is aan alcohol, drugs, 
gokken en games/internet. Hierdoor lopen zij enerzijds gezondheidsrisico’s, en zijn zij anderzijds niet 
in staat een stabiele leefsituatie op te bouwen of te behouden. Ook de impact die een verslaafde heeft 
op zijn of haar directe omgeving is zorgelijk.  
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• Het CDA zet in op preventie, snelle doorverwijzing naar hulpverlening en effectieve behandeling. 
Samenwerking met de verslavingszorg instellingen is hier van belang. 

 
Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker voor drugs- en alcoholmisbruik. Riskant gedrag 
begint op steeds jongere leeftijd.  

• Wij kiezen wij ervoor om Lelystadse kinderen structureel al in de hoogste klassen van de 
basisschool, maar ook daarna, weerbaar te maken tegen drugs en alcohol, bijvoorbeeld met 
behulp van experts in de klas.  

• De bewustwording bij ouders moet worden vergroot. Het CDA wil daarom investeren in de 
samenwerking met scholen om alcoholgebruik op scholen te verkleinen.  

• De leeftijdsgrens voor aankoop van alcohol, die met ingang van 1 januari 2014 is verhoogd van 16 
naar 18 jaar, wordt streng gehandhaafd in samenspraak met de winkeliers en horeca. 

• Problematisch alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar dient te worden aangepakt. 

• Er komen geen nieuwe coffeeshops bij. 

• Wat het CDA betreft wordt ook gehandhaafd op het tonen van een uittreksel uit de 
basisadministratie bij de aankoop van cannabis.  

• Bij speelgelegenheden en rond schoolpleinen geldt een blowverbod van minimaal 250 m. 

• Voorlichting over internet en game verslaving dient meer aandacht te krijgen. 
 
Gezondheid en Welzijn 
Een goede gezondheid is een groot goed. Dat zorgt voor een beter welzijn. Mensen kunnen langer 
meedoen. Er hoeft minder beroep te worden gedaan op voorzieningen. Mensen zijn primair zelf 
verantwoordelijk. Lelystad heeft relatief ongunstige cijfers als het gaat om eenzaamheid, overgewicht, 
rookgedrag, mobiliteitsbeperkingen, chronische ziekten en diabetes. Ook overgewicht bij jongeren 
komt relatief veel voor. Het CDA wil daarom investeren in de bewustwording van gezond leefgedrag 
en het meer bewegen waardoor op termijn de gezondheid en het welbevinden toenemen. Het project 
Big Move in Utrechtse wijk Overvecht is een aardig voorbeeld. We zoeken ook naar vormen waar 
mensen elkaar of in de buurt informeren over deze onderwerpen.   
Het CDA wil dat er de komende jaren extra inzet wordt op: 

• het voorkomen van overgewicht bij kinderen. De gemeente dient samen met scholen, ouders en 
de GGD projecten te starten die gezond eetgedrag en leefpatroon bevorderen; 

• beweegonderwijs, sport en spel; 

• ouders bewust maken dat zwemlessen belangrijk zijn voor kinderen; en 

• het beter benutten van sport- en spelzalen voor “beweeg” activiteiten in de buurt. 
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4. Iedereen doet mee 
 
Burgers zijn verantwoordelijk voor hun eigen samenleving, bepalen de spelregels en voeren de regie. 
De gemeente heeft daarbij niet langer een regisserende rol,maar een faciliterende rol(bijvoorbeeld ten 
aanzien van de eigen woonomgeving). De door burgers gekozen wijkraden fungeren daarbij als 
klankbord en vormen de schakel tussen de inwoners en de gemeente waar het de mate van 
facilitering betreft. Individuele burgers die hulp behoeven kunnen op passende ondersteuning 
rekenen. 
 

Werk is een middel bij uitstek om deel te nemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid te 
dragen voor het eigen leven en / of het eigen gezin. Naast de nodige solidariteit spreken we mensen 
ook aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheden. Niet alleen redeneren vanuit je rechten, maar ook 
zelf de handen uit de mouwen! 
 
 
4.1 Participatie en WMO 
 
Voorzieningen en participatie 
Bij verantwoordelijkheid van burgers voor hun eigen samenleving, het bepalen van de spelregels en 
het voeren van de regie horen kleinschalige voorzieningen. Lelystad heeft volop geïnvesteerd in 
multifunctionele accommodaties (MFA’s), maar uit onderzoeken blijkt dat ze vaak niet optimaal 
functioneren. De doelstellingen van ontmoeting en samenwerking worden niet gehaald. De MFA 
functioneert als ‘bedrijfsverzamelgebouw’, of de exploitatie draait negatief. Vaak gaat het om beide. 
Bovendien zijn MFA’s relatief duur en passen dergelijk grote voorzieningen minder goed bij het nieuwe 
denken over actief burgerschap. Het CDA wil daarom: 

• bestaande voorzieningen (als buurthuizen) optimaal benutten en onderhouden; 

• vooralsnog geen nieuwe MFA’s bouwen, maar eerst een beleidseffectmeting van de huidige 
MFA’s; 

• bestaande MFA’s anders managen opdat de doelstellingen van ontmoeting en samenwerking 
worden gerealiseerd. 

 
WMO-beleid 
Het gemeentelijk WMO-beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten: 

- iedereen doet mee,  
- problemen voorkomen (doorpreventie en vroege signalering); en 
- problemen waar nodig oplossen (door individuele ondersteuning). 

Indien mensen niet in staat zijn om geheel op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving, staat 
de gemeentegarant voor een passende compensatie. Voor het CDA geldt daarbij dat 

• niet de professionals of de gemeente primair bepalen wat mensen nodig hebben, maar dat 
mensen dit zelf verwoorden in een open gesprek met de WMO medewerker; en 

• een WMO-consulent meedenkt en bemiddelt bij het vinden van de best mogelijke oplossing. De 
gemeente zorgt voor de beschikbaarheid van voldoende passend en kwalitatief goed aanbod. 

 
Ondersteuning 
Financiering van ondersteuning gaat van waar iemand recht op heeft naar waar iemand mee is 
geholpen. Met die instelling zijn kosten te besparen zodat het aanbod voor iedereen bereikbaar blijft. 
Het CDA zet daarbij in op: 

• diverse vormen van persoonsvolgende financiering zoals een persoonsgebonden budget of een 
persoonsvolgend budget of vouchersysteem waarmee een voorziening kan worden ingekocht 
wanneer de persoon daarvoor kiest. 

• dat naast de bemiddeling van de WMO consulent het mogelijk moet zijn voor de burger om 
modules vanuit de WMO af te nemen. 

 
Overige 

• Vrijwilligerswerk dient krachtig te worden ondersteund en te worden gewaardeerd, met een 
bijzondere aandacht voor de mantelzorgers. Er dient één zorgloket te zijn waar(fysiek en digitaal) 
alle relevante informatie beschikbaar is. 

• Publieke voorzieningen dienen toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. 

• Er dient een duidelijke klachtenregeling te zijn voor zorgvragers. 
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• Interculturele activiteiten zijn belangrijk voor binding en ontmoeting van de diverse groeperingen 
binnen de Lelystadse samenleving. De wijkraden kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen. 

• Aandacht voor de Nederlandse taal blijft een belangrijk punt bij de inburgering. Organisaties die 
zich hierop richten verdienen steun van de gemeente. 

• Preventieprojecten met inzet van buurtouders en sportcoaches zijn belangrijk en verdienen 
waardering en waar nodig ondersteuning. 

 
4.2. Iedereen heeft een taak 
 
Het beleid in Lelystad is erop gericht om mensen te helpen zelfstandig in hun levensonderhoud te 
voorzien. Werken met behoud van uitkering is aanvaardbaar als tussenoplossing voor een korte 
periode. Daar past niet bij dat mensen die geen werk hebben een aanbod voor een baan weigeren. 

• We pleiten voorsancties op niet willen werken of het weigeren van een baan.  
 

Mensen dienen zoveel mogelijk te worden begeleid naar het vinden van een baan. Het gemeentelijk 
werkbedrijf is hiervoor geëquipeerd.  

• Mensen die een uitkering aanvragen krijgen eerst een aanbod om aan de slag te gaan. 

• De gemeente verplicht mensen die een bijstandsuitkering ontvangen tot het leveren van een 
tegenprestatie,naar vermogen, in de vorm van vrijwilligerswerk,het opknappen van de wijk of een 
prestatie binnen de zorg. De gemeente zorgt voor een‘prestatieboek’ waaruit een keuze kan 
worden gemaakt. 

 
4.3. Bestrijding sociaal isolement en armoede 
 
Het CDA bepleit een preventief armoedebeleid. Dit kan door regie op de instandhouding van de 
maatschappelijke keten. Daardoor kan het signaleren van en doorverwijzen bij armoederisico’s door 
alle betrokken partners optimaal plaatsvinden. Het CDA zet daarbij in op: 

• extra aandacht voor de dreigende toename van eenzaamheidsgevoelens onder de inwoners; 

• gezinnen die om welke reden dan ook in de armoedeval zijn geraakt; 
o zij worden financieel of anderszins zodanig ondersteund dat zij kunnen blijven participeren in 

de samenleving; 
o kinderen kunnen blijven deelnemen aan sport en cultuur; 
o waar nodig vindt extra hulp plaats in de vorm van budgetbeheer en schuldsanering en een 

ruimhartig kwijtscheldingsbeleid van gemeentelijke belastingen; 
o huisuitzettingen worden vroegtijdig voorkomen door actieve inschakeling van hulpverleners 

(IDO; Kerken, MDF). 
 

 
4.3. Aanpak van jeugdwerkloosheid 
 
De jeugdwerkloosheid in Nederland bedraagt ruim 16%. Ook in Lelystad is de jeugdwerkeloosheid 
sterk opgelopen en stijgt  nog steeds. Wij zien een toename van de werkloosheid onder bij alle 
opleidingsniveaus. De aanpak van de jeugdwerkloosheid heeft daarom grote prioriteit. Hiervoor komt 
een actieplan waarbij de gemeente inzet op: 

• het stimuleren van langer doorleren zodat jongeren nog meer mogelijkheden krijgen zich(verder) 
te kwalificeren of zich meer vraaggericht te kwalificeren; 

• scholing, trainingen en werkervaringsplaatsen. Met het middelbaar beroepsonderwijs wordt 
gekeken of meer jonge mensen een opleiding kunnen krijgen op het gebied van ambachten; 

• op de invoering op een startersbeurs voor jongeren zonder werk. Het weinige geld dat er is, wordt 
hiervoor ingezet; 

• het ten minste twee keer per jaar organiseren van een arbeidsmarktbijeenkomst met werkgevers 
en uitzendbureaus. Zo kunnen er oplossingen naar voren komen om de vraag naar en aanbod 
van werk op elkaar af te stemmen. Er komt meer uitwisseling tussen gemeenteen het middelbaar 
beroepsonderwijs op dit punt. 

• het verder uitbreiden van een project ‘School als Werkplaats’ naar het voortgezet onderwijs; 
Daarmee is schooluitval te voorkomen en krijgen meer jongeren een kans op een goed diploma. 

• gespecialiseerde ondersteuning van jong gehandicapten voor toeleiding naar werk; en 

• bemiddeling bij het realiseren en uitvoeren van stageplekken. 
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Verder is het belangrijk dat de inspanningen om voortijdig schoolverlaters een passend traject 
(onderwijs, baan of een combinatie daarvan) aan te bieden met medewerking van het Regionaal 
Meld- en Coördinatiecentrum gehandhaafd blijven. Zo kunnen zij alsnog een startkwalificatie behalen. 
 
4.4. Investeren in onderwijs en opvoeding 
 
School en Omgeving 
Goed onderwijs is belangrijk voor de kansen van onze kinderen. Voor het CDA betekent dit dat elk 
zich maximaal kan ontwikkelen in een plezierige omgeving. Scholen bieden niet alleen onderwijs,maar 
kunnen ook een spilfunctie hebben in een wijk. Het CDA ziet graag meer verbinding met de buurt en 
ouders. Initiatieven daartoe willen we ondersteunen. 
 
Onderwijsaanbod 
Een breed aanbod van kwalitatief goed onderwijs is de basis voor een goede toekomst van onze 
jongeren, zodat zij zich later kunnen ontplooien in vakgerichte opleidingen, hoger beroepsopleidingen 
of universitair onderwijs. Het CDA waardeert het Vakcollege Techniek (de nieuwe “Ambachtsschool”). 
Het CDA wil daarom: 

• het Vakcollege Techniek (de nieuwe “Ambachtsschool”) verder stimuleren. In afstemming met het 
bedrijfsleven wordt geïnvesteerd in een breed aanbod van op ambacht gerichte opleidingen;  

• initiatieven van ouders ondersteunen om onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen en andere in 
Lelystad ontbrekende onderwijsvormen in de eigen gemeente te realiseren;  

• gaan voor het behoud van de drie middelbare scholen: Arcus, de Rietlanden en SGL. Zij hebben 
elk een eigen identiteit en aanbod van onderwijsvormen. Zo komen aspecten voor identiteit en 
zingeving, gebaseerd op breed draagvlak onder ouders en docenten het best tot hun recht. 

• een volwaardige HBO-opleiding van de grond te krijgen waardoor afvloeiing van 
leerlingenpotentieel naar de Randstad en/of Zwolle wordt voorkomen. 

• banen creëren om het potentieel aan HBO-leerlingen binnen te gemeente te houden. 
 
Onderwijskwaliteit versterken  
We kiezen voor goed onderwijs voor onze kinderen. We moeten af van de cultuur van goed bedoelde 
projecten. Het geld dat de gemeente de komende jaren vrijmaakt, of ontvangt om te investeren in het 
tegengaan van achterstanden bij kinderen, wordt via het onderwijs geïnvesteerd. Voor- en 
Vroegschoolse Educatie is namelijk van groot belang om taal- en ontwikkelingsachterstanden te 
voorkomen. 
 
De kwaliteit van het basisonderwijs is helaas mager. Dit blijkt ook uit de trendmonitor van de 
gemeente. Zo hebben wij een relatief groot bestand aan vmbo-leerlingen in relatie tot HAVO/VWO-
leerlingen. De oorzaak hiervan is niet duidelijk en dient onderzocht te worden zodat 
verbetermaatregelen kunnen worden ingevoerd. Het CDA wil investeren in de talentontwikkeling van 
onze inwoners door: 

• Een hoge kwaliteit van de Voor- (taak gemeente) en Vroegschoolse Educatie (taak 
schoolbestuur); 

• Het stimuleren van creativiteit en ontwikkeling van kinderen; 

• Versterking van het regulier onderwijs bij de invoering van passend onderwijs; 

• Het voorkomen van voortijdige schooluitval op het voortgezet en beroepsonderwijs; 

• Het faciliteren van leerlingenvervoer indien voor leerlingen noodzakelijke onderwijsvormen niet in 
de eigen gemeente aanwezig zijn; 

• In te zetten op meertalig basisonderwijs. Wanneer kinderen op jongere leeftijd meerdere talen 
leren, hebben ze op latere leeftijd een veel grotere taalontwikkeling. 

 
Brede school nieuwe stijl 
Ongeoorloofd schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten wordt teruggedrongen door verscherpte 
controle en het terugleiden van jongeren tot 27 jaar (die uitvallen) naar school of naar een baan, en 
als dit niet lukt naar een zorgtraject. Onderzocht moet worden of voor de Brede school de bestaande 
schotten tussen samenwerking belemmerende regelgeving kunnen worden geslecht (zoals bepleit 
door een aantal grote schoolbesturen, verenigd in het zogenaamde “Pettelaar Overleg”). 
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Opvoeding 
Ouders stellen vragen over opvoeding het liefst aan elkaar. Daarom wordt er naar gestreefd 
maandelijks een ouder ontmoeting te organiseren voor en door ouders. De gemeente ondersteunt dit. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin blijft een laagdrempelige voorziening, met een telefonische 
advieslijn, waar ouders vragen over opvoeding voor kunnen leggen aan professionals. Scholen 
werken actief mee om ouders de wegnaar het Centrum te wijzen. 
 
Huisvesting scholen 
De scholen in Lelystad weten zelf waar behoefte aan is en kennen hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Voor het CDA is investeren in mensen minstens zo belangrijk als in gebouwen. 
Bij toekomstige integrale huisvestingsplan zijn voor het CDA een aantal uitgangspunten van belang: 

• leegstand van schoolgebouwen wordt tegengegaan. Nieuwbouw is pas mogelijk als lege 
gebouwen een herbestemming krijgen; 

• de gemeente geeft niet meer aan onderwijshuisvesting uit dan via de rijksuitkeringen voor dit doel 
wordt ontvangen. Wij investeren graag in mensen. 

• het onderhoud van de bestaande 3 scholen voor voortgezet onderwijs wordt zodanig ingericht dat 
de gebouwen nog minimaal 20 jaar mee kunnen. 

 
Organisatie en financiën 
Financieel gezonde scholen die een hoge kwaliteit van onderwijs bieden is topprioriteit voor het CDA. 
Dit geldt zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs. Dit vergt goede en 
enthousiaste mensen. Het is aan de schoolbesturen om dit in te vullen. De gemeente kan faciliteren. 
Het CDA wil zich hard maken voor het versterken van bestuursstructuur en de rol van de ouders. 
Ouders willen goed zicht hebben op alle aspecten die van belang zijn van de keuze voor een school 
voor hun kinderen. 

• Er dienen krachtige toezichtorganen (waaronder de gemeente) op het geprivatiseerde primair- en 
voortgezet onderwijs te komen. Deze partijen houden toezicht op de financiële situatie van 
onderwijsinstellingen en kunnen ingrijpen wanneer dit mis dreigt te gaan.    

o Voor het in het verleden geprivatiseerde voortgezet onderwijs dient alsnog een raad 
van toezicht te worden ingesteld. 

• De gemeente Lelystad sluit zich aan bij een landelijke initiatief om een aparte website in te richten 
voor alle aspecten die van belang zijn van de keuze voor een school. Daarop zal informatie te 
vinden zijn zoals schoolgrootte, prestaties en de zorg voor leerlingen met problemen. 

• Het CDA wil in overleg met de scholen kijken naar zaken als: ouderbetrokkenheid, rookvrije 
schoolpleinen, dagindeling en een actief anti-drugsbeleid. 
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5. Van verbruiken naar waarderen 
 
Alles in onze omgeving moet op waarde worden geschat. Ook als het niet meteen in geld is uit te 
drukken. Leefbaarheid is bijvoorbeeld onbetaalbaar. Dat geldt voor ons landschap (natuur, agrarisch, 
water) en de beheerders van dat landschap en voor ondernemers in het buitengebied. Het geldt 
evenzo voor de stad en haar bewoners, vrijwilligersorganisaties (sport spel cultuur), buurtcomités die 
grote invloed hebben op de leefbaarheid evenals de ondernemers. CDA’ers hebben zorg voor natuur 
en cultuur. Duurzaamheid en economische ontwikkeling dienen geen tegenstelling te zijn. 
 
5.1. Gezonde lokale economie 

 
MKB 
Een samenleving waarin iedereen erbij hoort heeft behoefte aan een gezonde economie en goede 
werkgelegenheid. We zijn trots op onze bedrijven in Lelystad die hier al jarenlang gevestigd zijn en 
een actieve bijdrage leven aan een vitale stad! 
Hoewel gemeenten slechts deels de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, is vooral het 
midden- en kleinbedrijf (MKB) afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie 
komt er geen werkgelegenheid bij. De gemeente creëert randvoorwaarden voor die noodzakelijke 
groei en ondersteunt bedrijven, voor zover zij dat kan. 

• Er is en blijft geld om nieuwe bedrijven naar Lelystad te halen onder andere via Citymarketing. 

• Bestaande bedrijven(terreinen) worden ondersteund in promotie in nauw overleg tussen 
citymarketing en de ondernemers. 

• We blijven investeren in bedrijvigheid rond water en duurzaamheid. 

• Wij zetten ook in op hoger opgeleide banen vanwege hun afgeleide werkgelegenheid voor lager 
opgeleiden 

Verder is landelijk beleid nodig om MKB bedrijven te stimuleren (https://www.cda.nl/actueel/toon/cda-
presenteert-plannen-om-mkb-te-stimuleren/) 
 
Kleine detailhandel en starters 
De kleine detailhandel, met name zelfstandigen, staat onder druk. Maar ze bepalen wel mede het 
succes van het stadshart. De gemeente voert een actief leegstandsbeleid door een 
leegstandsverordening vast te stellen. En de gemeente gaat het gesprek aan met de verhuurders van 
bedrijfspanden over de hoogte van huren. 
 

Om startende bedrijven te ondersteunen,organiseert de gemeente samen met de 
ondernemersvereniging, uitwisseling tussen nieuwe en ervaren ondernemers. De gemeente stemt de 
opleidings- en re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden af met de ondernemersvereniging op 
de behoefte aan lokaal (winkel)personeel. De gemeente gaat bij (ver)bouwplannen van winkeliers 
terughoudend om met welstandseisen. Als een bedrijf ergens niet binnen de regels past laat de 
gemeente het daar niet bij, maar zoekt naar een oplossing. 
 
Zelfstandigen zonder personeel 
Voor zelfstandigen zonder personeel wordt het in de bestemmingsplannen makkelijker gemaakt om 
een eigen bedrijf aan huis te vestigen. In het aanbestedingsbeleid wordt ruimte gegeven aan kleine 
zelfstandigen en kleine bedrijven om mee te dingen naar opdrachten. Bijvoorbeeld ook door het 
opdelen van grotere opdrachten. 
 
Koopzondag 
De koopzondag is voor het CDA niet vanzelfsprekend. Het CDA bepleit een terughoudend gebruik van 
de wettelijke mogelijkheden en overleg met de lokale middenstand en werknemersorganisaties. 
 
Social return 
Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan opgenomen worden in het 
aanbestedingsprotocol. Ondernemers wordt gevraagd bij 10 procent van de in te zetten arbeid gebruik 
te maken van personen in de bijstand of zij die werken bij de sociale werkvoorziening. 
 
Ondernemersfonds 
Met instemming van ondernemers heeft de gemeente een fonds ingesteld van waaruit initiatieven van 
georganiseerde ondernemers worden gefinancierd. Het CDA wil ‘freeriders-gedrag’ (niet meebetalen, 
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wel meeprofiteren) van het grootwinkelbedrijf tegengaan: alle ondernemers betalen aan het fondsmee 
en beheren het fonds ook zelf.  
 
Bereikbaarheid van bedrijven 
Bedrijventerreinen zijn goed bereikbaar, ook in de winter en ook voor het zwaardere verkeer. Er komt 
een gladheid bestrijdingsplan voor bedrijven. 
 
5.2. De agrarische sector en voedselproductie 
 
Het CDA is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal buitengebied. Wij streven naar een 
goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. Een buitengebied waar plaats is voor de boer, de 
inwoner en de toerist. maar ook aan de agrarische sector gelieerde WUR instituten. In de stad is het 
belangrijk om kinderen te leren waar hun eten vandaan komt en daarmee bij te brengen hoe belangrijk 
de natuur voor ons is.  
 
Agrarische bedrijvigheid 
“Agrariërs ruimte geven om hun bedrijf te voeren”, is een belangrijk uitgangspunt! 
Het CDA wil agrarische en agrarisch gerelateerde bedrijvigheid faciliteren door: 

• ruimte te bieden voor landbouwkundige ontwikkelingen passend bij de schaalgrootte van de 
bedrijven waardoor economisch perspectief geboden wordt voor de toekomst. 

• inpassing van nieuwe duurzame, semi- of niet agrarische functies, zoals zorg, groene diensten en 
recreatie. 

• het geven van een andere bestemming aan vrijkomende agrarisch panden. Daarbij kan gedacht 
worden aan zorg, groene diensten en recreatie of kleinschalige MKB activiteiten. 

• kleinschalige recreatieve activiteiten, ter verbreding van de bedrijfsvoering toe te staan. Dit draagt 
bij aan een aantrekkelijk buitengebied. 

 

Groen en voedsel in de stad 
Kinderen weten vaak niet waar ons voedsel vandaan komt. Daarmee komen kinderen op afstand te 
staan van natuur en landbouw. Ook burgers zijn verder af te komen staan van voedselproductie. Wij 
willen deze ontwikkeling keren en daarom inzetten op: 

• groene schoolpleinen waar ook groenten kunnen worden verbouwd; 

• stadslandbouw op open plekken in de stad; 

• op bezoek bij de boer, als onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. 
 

5.3. Nieuwe groene energie 
 
In een tijd van crisis moet je juist werken aan duurzame projecten. Niet alleen gebruiken maar ook 
bewaren is het uitgangspunt. Natuur,grondstoffen, energie, voedsel en afval hebben een waarde. Wij 
streven ook lokaal naar een balans tussen mens, milieu en een gezonde economie. We faciliteren en 
stimuleren het eigen initiatief van lokale bedrijven en vooral ook van de inwoners bij de overgang naar 
een duurzaam ingerichte gemeente. Daarbij denken we aan: 

• het faciliteren van het opwekken van energie. Barrières worden weggenomen bijinitiatieven van 
buurten, verenigingen,corporaties en bedrijven; 

• het revolverend inzetten van Nuon-gelden voor het opwekken van zonne-energie en/of andere 
vormen van duurzame energie, bijv. voor dakverhuur of grootschaligere projecten. 

• het ontwikkelen van een energieplan voor de Flevokust door de gemeente; 

• laadpalen voor elektrische auto’s; 

• een actief communicatiebeleid, gericht op energiebesparingen het bevorderen van productie en 
gebruik van groene stroom. Dit leidt tot CO2-reductie binnen de gemeente; 

• invulling geven aan de millenniumdoelstellingen; 

• blijvend stimuleren van “duurzaam bouwen” mede door benutten van voorbeeldprojecten; 

• meer regie op plaatsing van windmolens in het buitengebied in verband met een betere 
landschappelijke inpassing. 

 

5.4. Europa 
 
Lelystad en Flevoland hebben veel te danken aan de Europese fondsen die in achterliggende jaren 
beschikbaar zijn gesteld ter versterkingen van de regio en de lokale economie. En nog steeds hebben 
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we Europa nodig voor een groter perspectief: onze middelgrote MKB bedrijven in Lelystad hebben 
Europa nodig voor export. Onze bedrijventerreinen hebben Europa nodig voor acquisitie op bedrijven 
voor vestiging rondom bijvoorbeeld Lelystad Airport. Het CDA wil de Europese fondsen maximaal 
benutten om onze economische perspectieven en duurzame ontwikkeling te versterken en verder te 
laten (uit)groeien.  
 

5.5. Afval 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst met de inzamelaar 
wordt gestreefd naar zoveel mogelijk recycling van afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt 
bij voorkeur gebruikt om energie op te wekken. Het strevenmoet zijn: 1) voorkomen van afval, 2) 
hergebruik en 3) recycling. We zetten gericht in op: 

• gerichte communicatie om zo bedrijven en burgers stimuleren tot het voorkomen van afval;  

• het hergebruik en de duurzame verwerking van onontkoombaar bedrijfsafval; 

• een actieplan zwerfafval in nauw overleg met de buurt en de wijk; en 

• een recycling/afvalverminderingsprijs voor basisscholen, middelbare scholen en de wijken; 
 
5.6. Goed financieel beleid 
 
De crisis in combinatie met te weinig aanpassingen in het beleid van het VVD, PvdA, IPL college heeft 
een enorm gat geslagen in de gemeentelijke financiën. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel 
meer geld uitgegeven dan ze binnen heeft gekregen. Daardoor zijn de schulden met 80 miljoen 
toegenomen tot ruim 200 miljoen en zijn de reserves met 60 miljoen verminderd. De solvabiliteit is tot 
20 procent gedaald en het Grondbedrijf heeft te weinig weerstandscapaciteit. Ook de komende tijd zal 
er flink bezuinigd moeten worden als gevolg van het bezuinigingsbeleid van het huidige kabinet en de 

komst van nieuwe taken. We zullen beleidsvelden moeten herijken om de schulden niet verder (of 
zeer beperkt) te laten toenemen. 
 
Lokale lasten in de hand houden 
In tegenstelling tot veel gemeenten in onze regio zijn de lokale woonlasten in Lelystad maar beperkt 
gestegen .In 2013 daalden de totale woonlasten zelfs licht. Deze koers willen we volhouden in de 
komende jaren. Indien voorzieningen niet kostendekkend zijn, zoals de afvalverwijdering, dan worden 
deze kostendekkend gemaakt door tariefsaanpassingen of andere maatregelen die bijvoorbeeld 
leiden tot lagere kosten. Het CDA zet in op: 

• terughoudendheid bij het verhogen van leges, heffingen en belastingen; maximaal met het 
prijsindexpercentage; 

• voorzichtigheid inzake het aangaan van financiële verantwoordelijkheid door de gemeente voor 

nieuwe projecten; 
 
Partijen die een aanvraag voor financiering neerleggen bij de gemeente moeten eerst aantonen dat 
banken niet bereid zijn te investeren. Deze bedrijven dienen ook aan te geven waarom de banken hen 
niet willen financieren. De gemeente financiert in principe alleen nog zaken die ze uit de eigen 
middelen kan betalen.  
 
In de komende raadsperiode worden er plannen gemaakt om de schulden van de gemeente 
geleidelijk substantieel af te bouwen. In dat verband worden er geen nieuwe garantstellingen of 
borgstellingenmeer door de gemeente afgegeven. 
 
De meerjarenbegroting is sluitend. De gemeente stoot haar vastgoed af voor zover ze dat zelf niet 
nodig heeft voor haar taken en de gemeente gaat beheerst door met het afboeken op de 
eigen gronden. 
 

Transparantie 
Er is niets geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden ontvangen inwoners, bijvoorbeeld 
bij hun OZB aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het vorige jaar. Declaraties van 
bestuurders worden op de gemeentelijke website bekendgemaakt. Daar is ook een duidelijk overzicht 
te vinden van instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen en de taken die men uitvoert. 

• Mensen met een laag inkomen worden actief gewezen op de vrijstellingsmogelijkheden van leges, 

heffingen en belastingen. 
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5.7. Besturen 
 
Gekozen Lelystadse burgemeester 
Het CDA is voor een gekozen burgemeester. Dat zou kunnen door de gemeenteraad of direct door de 
bevolking. De burgemeester hoort veel dichter bij de lokale samenleving en de burger te staan. Zeker 
nu veel nieuwe taken naar de gemeente gaan (zorg, sociale zekerheid). Daar past het kiezen van een 
burgemeester bij.    
 
Versterken van de bestuurbaarheid  
In veel gemeenteraden stappen er fractieleden uit een fractie en beginnen een eenmansfractie en 
behouden hun raadszetel. Iemand op wie maar enkele mensen hebben gestemd, neemt dan als hij 
opstapt uit een fractie onterecht het mandaat van honderden stemmen mee. Dan kun je toch moeilijk 
nog spreken van volksvertegenwoordiging. We zijn dan ook voorstander van het voorstel dat wie uit 
de fractie stapt, mag alleen in de raad blijven als hij genoeg voorkeurstemmen heeft gehaald voor een 
eigen zetel. Anders neemt de volgende op de lijst zijn plaats in.  
   
Flevoland blijft 
Het CDA  Lelystad is tegen samenvoeging van de Provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland 
omdat niet duidelijk is: 

• welke voordelen het oplevert; 

• welke problemen het oplost; 

• of het per saldo niet meer kost dan dat het oplevert; 

• het geen draagvlak heeft bij de bevolking; en 

• het desastreus uitpakt voor de werkgelegenheid. 
In Lelystad zijn we al heel veel banen kwijtgeraakt. Opheffen van de provincie Flevoland heeft tot 
gevolg dat Lelystad geen provinciehoofdstad meer is. Dit zal voor Lelystad zeker een verlies van 
1.000 (direct en indirecte) arbeidsplaatsen betekenen.  
 
Verder staan de plannen van het Rijk om tegen de uitdrukkelijke wil van de Flevolandse bevolking de 
plannen door te drukken haaks op het politiek inmiddels omarmde begrip participatie samenleving.  
Daarin dienen burgers meer zeggenschap te krijgen en dient de overheid zich moet beperken tot een 
faciliterende positie.  

• Het CDA Lelystad wil dat Flevoland zelfstandig blijft met Lelystad als provinciehoofdstad. 
 

 


