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 Nieuwe Lay out nieuwsbrief 

 

Onze vorige nieuwsbrief was aardig lang. Om de 

aantrekkelijkheid van de nieuwsbrief te vergroten 

zijn er wat veranderingen. Omdat we regelmatig op 

de website stukjes plaatsen, hebben we er nu voor 

gekozen om door middel van een link in de 

nieuwsbrief te verwijzen naar de stukjes op de 

website. Ook hebben we een nieuwe lay out 

toegepast. Veel lees plezier!  

Anna Schraa 

Van het Bestuur  

Agenda  

September: Algemene ledenbijeenkomst en start 
nieuwe seizoen 

 

 

 

 

 

 Bestuurswisseling 

                

                

Bij de laatste ledenvergadering op 23 juni stond er 

eigenlijk maar één punt op de agenda; de 

bestuurswisseling. Maarten Hofstra (voorzitter) en 

Lucia Fer (secretaris) hebben hun bestuursfunctie 

neergelegd. In hun plaats zijn Carlo Braaf 

(algemeen bestuurslid) en Henk Heijboer 

(voorzitter) in het bestuur gekozen. Mede namens 

Carlo hartelijk dank voor het in ons gestelde 

vertrouwen. Het lijkt ons mooi om samen met de 

zittende bestuursleden de lijnen uit te zetten voor 

een toekomstbestendig CDA;  een CDA dat niet 

met alle winden meewaait. We gaan voor een 

rustige en gedegen koers, sociaal en betrouwbaar. 

Samen met de jonge aanstormende 

fractieassistenten, raadsleden en natuurlijk alle 

andere leden, willen we  een sterk en aansprekend 

CDA te vormen. Met deze reden heb ik (Henk 



 

 

Heijboer) het voorzitterschap van het bestuur op 

me genomen. Maarten Hofstra is 12 jaar voorzitter 

geweest. Maarten, je hebt met een kleine groep 

mensen veel werk verzet en was ook zeer actief 

met alles wat met verkiezingen te maken had, van 

voorbereidende organisatorische werkzaamheden 

tot en met campagne voeren. Maarten bedankt 

voor je bestuurlijke leiding, het zal een hele opgave 

worden jou te vervangen. Lucia is raadslid 

geworden. Een dubbelfunctie raadslid en 

bestuurslid is teveel van het goede. Lucia hartelijk 

dank voor je inzet als secretaris. Op 23 juni hebben 

we summier afscheid genomen van Maarten en 

Lucia. Bij de eerste ledenvergadering in september 

zullen we dat uitgebreider doen. 

Tot zover een eerste bijdrage van mijn kant. 

Mochten er zaken zijn die aandacht verdienen zijn 

schroom niet te bellen of te mailen.  

Uw Bestuursvoorzitter:   Henk Heijboer 
0653531511 of he.heijboer@planet.nl. 

Van de Fractie  

De nieuwe fractie   

Na de verkiezingen is er een nieuwe fractie 

gevormd. Anton Westra en Eke Brouwer zijn  fractie-

assistent geworden. Zij doen zo ervaring op en 

zullen met de raadsleden  optrekken voor de 

profilering van CDA. Daarnaast zal Anna Schraa 

fractie en bestuur ondersteunen op het gebied van 

communicatie en nieuwe media. De lay-out van deze 

Nieuwsbrief is er een voorbeeld van.   

Mina de Rooij was fractie-assistent maar heeft na 

een poosje bedenktijd besloten om het tijdje rustiger 

aan te doen.  Mina bedankt voor je inzet de 

afgelopen jaren.  

Gert-Jan  Wortel was eveneens fractie-assistent. Hij 

was altijd aanwezig met een duidelijk inbreng.  Het 

laatste jaar was het fractie-assistentschap voor hem 

lastig te combineren met zijn nieuwe baan in 

Amsterdam. Bovendien is hij sinds een tijdje 

voorzitter van het CDJA Flevoland, dat nu veel 

aandacht vergt. Gert-Jan bedankt voor je inzet. 
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 Even voorstellen 

             

Ik ben Eke Brouwer, 30 jaar en geboren en 

getogen in Lelystad. Vijf jaar geleden ben ik 

getrouwd met Jeroen en afgelopen maart zijn wij 

ouders geworden van onze zoon Max. Sinds 2 jaar 

werk met veel plezier in een administratieve functie 

bij Vitree Pleegzorg . 

 

Al sinds mijn middelbare schooltijd ben ik 

geïnteresseerd in politiek. Sinds een aantal jaar 

ben ik lid van het CDA en in de zomer van 2012 

ben ik bezig geweest met de campagne rondom de 

landelijke verkiezingen. Na de 

Gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen 

voorjaar, is mij gevraagd om de 

gemeenteraadsfractie te ondersteunen, wat ik sinds 

juni doe. 

 

Mijn interesse gaat vooral uit naar de volgende 

portefeuilles: 

- Zorg en welzijn (AWBZ/WMO); 

- Werk & Inkomen (incl. Participatiewet) en 

- Jeugdzorg  

 

Daarnaast zullen Anton Westra en ik, Wim en Lucia 

zoveel mogelijk ondersteunen op alle portefeuilles 

en bijkomende taken. 

 

Ik zie enorm uit naar de samenwerking de 

komende jaren met deze fractie! 

Valste start van het college?  

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces 

zijn de jaarstukken besproken. Een goede 

inhoudelijke bespreking was niet mogelijk omdat we 

de jaarstukken zo kort van te voren hebben 

gekregen. Jammer. Het doet ook geen recht aan 

allen die energie hebben gestoken in het opstellen 

van de stukken. Het is daarom alsnog de bedoeling 

om de bereikte resultaten na de zomer te bespreken. 

 

https://www.cda.nl/flevoland/lelystad/actueel/toon/val

se-start-college/ 
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 CDA motie over objectieve communicatie 

krijgt steun. 

 

In het vervolg zal niet alleen het rekeningresultaat 

bij de presentatie van de jaarrekening worden 

gemeld maar ook de ontwikkeling van de financiële 

reserve. 

https://www.cda.nl/flevoland/lelystad/actueel/toon/c

da-motie-over-objectieve-communicatie-krijgt-

steun/ 

 

 

Winkels langer open op zaterdag?  

De koopavond op donderdag staat onder druk en 

verdwijnt mogelijk. In veel steden verschuift de 

interesse naar een langere openstelling op de 

vrijdag- en vooral de zaterdagavond tot bijvoorbeeld 

19.00 uur. Daarmee kan winkelen meer overgaan in 

het uitgaan. Het is aan de ondernemers of zij dit 

willen. Wethouder Sparreboom heeft dinsdagavond 

1juli toegezegd dat zij dit aan de orde zal stellen 

tijdens gesprekken die zij heeft met ondernemers.   

Zie ook: 

www.omroepflevoland.nl/Nieuws/114259/lelystad-

cda-wil-ruimere-openingstijden-in-het-stadshart    

 

 

 Wordt sporten veel duurder in Lelystad? 

 Per 1 juli 2014 gaat de wet Markt en Overheid 

(MenO) definitief in. Gemeentelijke activiteiten 

onder de kostprijs aanbieden kan dan niet langer. 

Dit kan consequenties hebben voor 

sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties en 

anderen die voorzieningen huren van de gemeente. 

De huur van sportaccommodaties zou omhoog 

kunnen gaan waardoor leden meer contributie 

moeten betalen. Het CDA vindt dat sporten 

betaalbaar moet blijven en toegankelijk moet zijn 

voor een breed publiek. Vrijwilligersorganisaties 

moeten niet met extra kosten opgezadeld worden. 

De gemeente moet snel in actie komen. 

https://www.cda.nl/flevoland/lelystad/actueel/toon/w

ordt-sporten-veel-duurder-in-lelystad/ 
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Coalitieprogramma “Lelystad 
Transformeert” aangenomen 

 

Het is een akkoord op hoofdlijnen waarin veel van 

onze verkiezingspunten terugkomen. Er is nu 

eindelijk aandacht voor solide financieel beleid. In de 

vorige collegeperiode is de financiële positie met 

zo’n 140 miljoen Euro verslechterd. In het debat over 

het akkoord hebben we nog belangrijke punten 

kunnen toevoegen als blijvende aandacht voor 

armoedebestrijding en gezonde leefstijl, maar ook 

hoe om te gaan met bezuinigingen indien er tekorten 

worden verwacht. Het was voor eerst dat het 

coalitieakkoord amendeerbaar was. We hebben 

ingestemd met het hoofdlijnenakkoord omdat het de 

komende jaren veel ruimte biedt aan partijen en 

burgers voor eigen inbreng.  

https://www.cda.nl/flevoland/lelystad/actueel/toon/co

alitie-akkoord-lelystad-transformeertaangenomen/ 

 

 VNG (Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten) Festival 

 Op 27 juni heb ik, Lucia Fer, het VNG festival 

bezocht en kennis gemaakt met initiatiefnemers op 

het gebied van zorg & welzijn, duurzaamheid & 

economie, cultuur & ruimtelijke ordening en 

leefbaarheid. Er zijn veel leuke initiatieven 

toegelicht. Het CDA is een groot voorstander dat 

burgers zelf zaken oppakken en wil daar graag 

ruimte voor geven. 

Voor meer informatie over maatschappelijke 

initiatieven die de lokale overheid uitdagen kunt u 

het jaarbericht 2013 van "Denktank Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten" vinden. Een citaat uit dit 

jaarbericht 

“Maatschappelijk initiatief vraagt improvisatie als 

kernkwaliteit van raadsleden, collegeleden en 

ambtenaren. En dat vraagt wederzijds ruimte om te 

leren “(blz 63)” 
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