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Nog een paar dagen en dan is 2014 voorbij. We sluiten 

een jaar af waarin de onzekerheid alleen maar is 

toegenomen, door bijvoorbeeld grote veranderingen in 

het zorgstelsel, ebola, de vliegtuigramp in Oekraïne en 

de politieke spanningen daaromtrent. Dat noodzaakt 

ons om voor 2015 weer alle zeilen bij te zetten om de 

vrede te bewaren, te beginnen dicht bij huis. Omzien 

naar elkaar, mantelzorg en vrijwilligerswerk staan hoog 

op de agenda. Het zijn onderwerpen die CDA’ers wel 

zijn toevertrouwd. Het CDA is bezig zich te herbronnen 

en heeft op woensdag 17 december 2014 het drieluik 

Waarden, Democratie en Maatschappelijk Initiatief 

gepresenteerd. https://www.cda.nl/actueel/toon/cda-

publiceert-drieluik-waarden-democratie-en-

maatschappelijk-initiatief/ 

De rode draad in de drie rapporten is “dat de 

samenleving weer centraal moet komen te staan. Het 

vertrouwen in markt en overheid als oplossing van 

maatschappelijke vraagstukken is geschaad. In een 

betrokken samenleving zijn mensen weer ‘eigenaar’ van 

hun eigen omgeving en laat de overheid volop ruimte 

voor de eigen creativiteit en verantwoordelijkheid van 

burgers. Het politiek debat moet gaan over wat het 

beste is voor de samenleving.” Zeer de moeite waard 

om dit tussen Kerst en Oud en nieuw te lezen. 

Een korte blik vooruit. Op 10 januari is de aftrap van de 

verkiezingscampagne van het waterschap en de 

provincie. Begin maart is er een leden bijeenkomst, 

evenals in juni vlak voor de afsluiting van het politieke 

seizoen. In de tussen tijd gaan we hard op zoek naar 

nieuwe jonge enthousiaste leden. 
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 De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op ZATERDAG 17 

JANUARI in Lelystad-Haven van 16.00 -19.00 uur, een 

uitnodiging volgt nog.  In de vorige brief stond 11 

januari, maar dankzij een oplettend lid zijn we daar tijdig 

op geattendeerd “dank je Ingrid”. 

Voor straks een zalig kerstfeest en een heel gelukkig 

Nieuwjaar. 

Henk Heijboer 

Vanuit het waterschap  

 

Vanuit Ethiopië, waar ik deze week ben namens het 

Waterschap voor een watergovernance- en sanitatie-

project, even een kort bericht voor de nieuwsbrief. Om 

direct maar met het goede nieuws te beginnen: de 

meerjarenbegroting is eind november door onze 

Algemene Vergadering vastgesteld en ook het komend 

jaar zullen de tarieven van Waterschap Zuiderzeeland 

weer niet of nauwelijks voor de inwoners stijgen.  

Lees meer… 

Tenslotte: Zoals u ongetwijfeld al weet gaat op 18 maart 

volgend jaar Nederland naar de stembus om een nieuw 

waterschapsbestuur te kiezen. Deze verkiezingen 

vinden gezamenlijk plaats met de verkiezingen voor de 

Provinciale Staten. Hier in Flevoland trekken we als 

CDA’ers van Provinciale Staten en Waterschap nauw 

met elkaar op in de campagne op weg naar… 

Lida Schelwald 

Vanuit CDA provinciaal  

Maandag 15 december, is er in korte tijd een tweede ALV 

gehouden van het CDA-Flevoland. Naast de begroting 

van 2015 en bestuurswissels op verschillende posities, 

was het belangrijkste agendapunt het vaststellen van de 

advieskandidatenlijst voor de verkiezingen van de 

Provinciale Staten en het waterschap. Deze werd door de 

leden bevestigd. Vervolgens kregen de kandidaten de 

gelegenheid om te spreken. 

Marianne Luyer, lijsttrekker voor de Provinciale Staten-

verkiezingen trapte af met een toelichting op de titel van 

het verkiezingsprogramma en met haar eigen motto. In 

die structuur stelden de eerste 10 kandidaten op de lijst 

zich voor voor de Provinciale Staten en de eerste 5 voor 

het waterschap. Voor de afdeling CDA-Lelystad deden 

kandidaat Jan-Nico Appelman, Anton Westra en Lida 

 

https://www.cda.nl/flevoland/lelystad/actueel/toon/waternieuws-12-12-14/


Schelwald dat. Pieter Heerma, lid van de Tweede Kamer, 

was ook aanwezig en sprak zijn verwachting uit over de 

kansen voor het CDA in Flevoland. 

Tot slot werd er een roos en een groene CDA sjaal 

uitgereikt aan alle kandidaten, die gelijk diende om de 

groepsfoto mooi groen te kleuren. Na dit fotomoment 

werd de avond afgesloten met een drankje en het bleef 

nog lang onrustig in de Hoeksteen te Swifterbant. 

Van CDJA Flevoland      

CDJA langs boeren voor voedselbanken  

Dronten - de jongeren van het CDA in Flevoland hebben 

donderdag de handen uit de mouwen gestoken ten 

behoeve van de voedselbank in Dronten.  

De jongeren deden dit in het kader van de landelijke 

voedselbankactie van het CDJA, die jaarlijks in de week 

voor kerst gehouden wordt. Waar de Flevolandse 

jongeren vorig jaar bij een supermarkt in Almere de 

klanten om iets extra’s vroegen, hebben ze het dit jaar 

over een andere boeg gegooid.  

Lees meer.... 
 

Van de Fractie    

Flevokust  

De raad heeft op 2 december besloten om 2 varianten te 

onderzoeken voor de ontwikkeling van 21 hectare 

binnendijks bedrijventerrein Flevokust: 1) de gemeente 

ontwikkelt binnendijks zelf op basis van een 

grondexploitatie die sluitend te maken is als de 

bijbehorende financiële risico’s worden aanvaard, 2) de 

provincie ontwikkelt het binnendijks deel.  

Het CDA vindt dat je van eigen kracht uit moet gaan en 

ook eens moet doorpakken. We hadden graag alleen 

variant 1 uitgewerkt gezien. 

                          

 Meer zeggenschap over HVC 

 De gemeente is aandeelhouder bij HVC en mede 

aansprakelijk voor eventuele verliezen. Tegelijk heeft de 

gemeente heel weinig invloed op het beleid van de 

directie van HVC. Naar aanleiding van een Rekenkamer 

onderzoek is dinsdagavond een besluit genomen om te 

onderzoeken hoe de invloed van de gemeente op het 

beleid van HVC kan toenemen door bijvoorbeeld de 

krachten te bundelen met andere gemeenten. 

http://www.flevopost.nl/nieuws/dronten/363177/cda-jongeren-gaan-langs-de-boeren-voor-voedselbank.html


Geen Horeca Exploitatie "De Koploper" B.V. 

oprichten door Sportbedrijf Lelystad 

 

Dat vindt een raadsmeerderheid VVD, IPL, CDA, PVL, 

D66, LL en Opaplus. De wethouder lijkt zich niet te willen 

neerleggen bij de raadsuitspraak en geeft aan na het 

reces met een reactie te komen hoe verder. 

Het CDA vindt het oprichten van horeca BV geen taak 

voor de gemeente. Je moet het eigen bedrijfsleven geen 

oneigenlijke concurrentie aandoen. Bovendien brengt het 

grote financiële risico’s met zich mee, die uiteindelijk voor 

rekening van de gemeente zijn. Beter was het geweest 

om met de voormalige exploitant tot een vergelijk te 

komen. Lees meer... 

 

 Nieuw onderwijsplan SVOL voor VMBO 

 Dinsdagavond heeft de nieuwe bestuurder van de 

Stichting voor Voortgezet Onderwijs (SVOL) Barry 

Lommen een toelichting gegeven op de plannen m.b.t. 

het VMBO onderwijs en het onderwijs algemeen. Het 

was een fris geluid na vele jaren onduidelijkheid en 

plannenmakerij die op weinig draagvlak konden 

rekenen. Het nieuwe hoofdlijnenplan riep wel veel 

vragen op bij de raad. In januari wordt de toelichting 

daarom voortgezet. Vragen die bij ons leven zijn o.a. 

hoe identiteit wordt ingevuld nu van 3 scholen er twee 

worden gemaakt, een voor vmbo en een voor 

havo/vmbo en leidt het niet tot een verschraling in de 

manier waarop lesgegeven wordt (het ene kind heeft 

een wat strakkere structuur nodig dan het andere) om 

maar een paar voorbeelden te noemen. Lees meer... 

 

 

Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2015 

 Advent 

 Advent 

 

Wat hier begint is meer 

dan een woord dat gedrukt staat. 

Meer dan men doorgaans noemt 

een boodschap, een bericht. Meer 

dan een blauwdruk van leven. 

Meer dan getekende vrede. 

Want wat zich in dit woord 

voltrekt, kruipt door het oog 

van ons bestaan en legt zich neer 

om op te staan te zijner tijd.                 René van Loenen 

 

https://www.cda.nl/flevoland/lelystad/actueel/toon/geen-horeca-bv-oprichten-voor-de-koploper/
http://www.svol.nl/frontend/user/files/contouren%20SVOL%20091214.pdf

