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Van het campagneteam 
 

Agenda: 7 maart tot 14 maart 
 
8 maart  
Er zijn diverse campagneactiviteiten. Een ieder is hier zoveel 
mogelijk persoonlijk voor benaderd en waar dat nog niet gelukt 
is zal dat alsnog gebeuren. Mensen die hebben toegezegd 
voor 8 zaterdag maart krijgen op vrijdag een aanvullend 
bericht. 
 
10 maart 
Bezoek van Mona Keijzer: van 12.00 -15.30 uur.Ze gaat eerst 
naar een zorgboerderij Lelystad aan de Hondsdraf52 en vanaf 
14.00 uur is ze aanwezig bij de Hoven. Dat is nu net definitief 
geregeld. Indien leden mee willen graag kenbaar maken voor 
vrijdag 15.00 uur, Lucia Fer (l.fer@kpnmail.nl). 
Debat bij omroep Flevoland om ongeveer 1730 uur. Indien 
men het debat wil bijwonen dan ook voor vrijdag 15.00 uur 
aanmelden bij Lucia Fer. Lucia geeft het dan door aan omroep 
Flevoland. 
In gesprek bij Radio Lelystad. Maandagavond van 19.00-20.00 
uur.  
 
11 maart. Werkbezoek bij de Steiger van 10.00-14.00 uur. 7 tot 
10 mensen gaan mee. Er zijn nog 4 plekkenvrij, dan graag ook 
voor vrijdag 15.00 uur aanmelden bij Lucia Fer.   
 
12 maart. 20.00 uur stamtafelgesprek over het stadscentrum in 
de Wisselwinkel. 
 
13 maart. 10.00 uur op bezoek bij InteraktContour. Gesprek 
over de gevolgen van bezuinigingen voor de begeleiding van 
mensen met een functiebeperking als gevolg van hersenletsel, 
lichamelijke handicap of chronische ziekte. 
 
De ondernemerslunch van 10 maart met Elco Brinkman gaat 
ondanks de inspanningen van Andries, Peter, Henk en Reinder 
niet door. 
 
Tot slot zal er de laatste weken en dagen vóór de verkiezingen 
veel media aandacht zijn. Via advertenties, billboard en een 
radiocommercial komen we volop „in beeld en geluid‟. Alles 
voor een klinkend resultaat op 19 maart!  En dit weekend 
hebben we nog een leuke verrassing…volg ons op twitter 
en facebook! 
 
 
 
 
 
 
 

Overige  
 
Raamposter 
Enige tijd gelden heeft u een poster ontvangen via CDA 
landelijk. Ons verzoek is of u die binnenkort voor het raam wilt 
hangen. De eerste #ikstemCDA-posters hangen al! Hebt u de 
poster niet meer dan is de poster kosteloos te 
bestellen: http://bit.ly/1aWPuzU. U kunt de poster ook 
downloaden: http://bit.ly/1bUXUHc. 
 
Campagne voeren kost geld 
CDA vrienden, steek het campagneteam een hart onder de 
riem zodat zij aansprekende activiteiten kan organiseren. Een 
bijdrage aan de campagne is dan ook van harte welkom. Deze 
kunt overmaken naar rekeningnr. 68.56.27.780  t.n.v. CDA 
afdeling Lelystad.  
Alvast dank voor uw bijdrage en steun! 
 
 

Terugblik 27 feb tot 6 maart 
 
De afgelopen 7 dagen zijn er een aantal (lijsttrekkers)debatten 
geweest. 

 Donderdagmiddag. Zorgcafe 

 Maandagavond, “Zonder cultuur geen bruisende stad” 

 Dinsdagavond zorgdebat “Hanzeborg” 

 Dinsdagavond waterdebat “Agora” 

 Woensdag rond lunchtijd, politieke markt op het MBO 

college. 

Zorgcafe (27 feb):Er werd uitleg werd gegeven over de WMO 
en de aanstaande decentralisaties. Daarbij ging Hans van der 
Knijff in op hetgeen de bezuinigingen voor mensen met een 
handicap kunnen betekenen.In het aansluitende debat heeft 
CDA aangegeven dat zij een maatschappij voorstaat waarbij  
een ieder meedoet en een ieder daarin zijn verantwoordelijk- 
heid neemt. Wij hebben aandacht voor elkaar en  luisteren 
naar de vraag van de burger.Te weinig hulp is verkeerd maar 
te veel hulp maakt de ander afhankelijk. Er zijn geen standaard 
oplossingen. En de oplossing moet samen met de burger 
gevonden worden. Wat voor de een zingevend is, is dat voor 
de ander niet. En daarom moet er goed gekeken en geluisterd 
worden naar de hulpvraag zodat deze erin resulteert dat een 
ieder zo goed mogelijk mee kan doen in de maatschappij of zo 
lang mogelijk zelfredzaam kan zijn in de eigen omgeving. De 
door het rijk voorgestelde bezuinigingen gaan het CDA te ver. 
 
Cultuurdebat (Wim Bussink):14 partijen namen deel aan het 
cultuurdebat. Na een introductie doorcabaretier Johan Fretz 
werd de avond ingeleid door debatleider Leo 
Schouwenaar.“Kubus”: Underground, Bibliotheek en Agora 
lichten kort toe wat de bezuinigingen voor de instelling 
betekende en hoe ze het opgepakt hebben. Vervolgens kon 
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iedere partij 100 seconden pitch geven rondom de 
stelling/vraag: ‘Als het aan ons ligt zetten wij ons met hart en 
ziel in voor … op cultuurgebied in Lelystad’.Het CDA wil niet 
verder bezuinigen op kunst en cultuur. Het moet bereikbaar 
zijn en blijven voor een ieder. Bovendien zien wij graag een 
bruisende stad. Wel daagt het CDA de KUBA uit voor  nog 
meer inzet op educatie maar ook of kan zij een rol vervullen als 
het gaat ommaatschappelijke taken van laaggeletterdheid tot 
jeugdwerkeloosheid. Kan de KUBA verbindingen zoeken met 
ondernemers en Lelystad verder op de kaart zetten. De VVD 
wil wel verder bezuinigen. Maandagavond mag ik daarover in 
debat bij omroep Flevoland. 
 
Zorgdebat (Wim Bussink):Alle 17 partijen namen deel aan het 
zorgdebat in de Hanzeborg onder leiding van John BosRaad 
van Bestuur Woonzorg Flevoland het debat openen en u 
vragen uw partij voor te stellen met een korte pitch over het 
thema. Het publiek bestond uit: thuiszorg cliënten, vrijwilligers, 
mantelzorgers en (zorg) medewerkers van Woonzorg 
Flevoland. De zaal was overvol. Elke partij kreeg de 
gelegenheid om max 2 minuten haar standpunt over zorg toe 
te lichten. Vervolgens kon het publiek vragen stellen. Vaak 
gingen de vragen uit van de persoonlijke situatie. Duidelijk was 
dat mensen zich grote zorgen maken of er goede zorg blijft en 
de werkenden maken zich grote zorgen om hun baan. Het 
CDA vindt de bezuinigingen veel te ver gaan. CDA landelijk 
doet er van alles aan om de bezuinigingen te verminderen. 
Lokaal ligt ons zwaartepunt op het ontlasten van de 
mantelzorger. 
 
Waterdebat Agora (Henk Heijboer).Deonderwerpen die tijdens 
het debat aan de orde komen, zijn: de rol van het waterschap 
bij uitbreidingsplannen van de gemeente,  het voortbestaan en 
de plek van het waterschap en de rol van het waterschap en 
de gemeente in de waterketen (rioleringstaak). 
Er was weinig publiek, maar het debat liep wel lekker. 
Verder waren we onverwacht op tv: http://nos.nl/video/618087-
meer-lokale-partijen-dan-vier-jaar-geleden.html. 
 
Politieke markt op het MBO college. Het is goed mogelijk om 
met jongeren in gesprek te komen over de stad. Zij hebben 
ideeën en zijn ook zeer kritisch over het Stadshart. Ze gaan 
ideeën aanleveren op basis van ons schetsontwerp over het 
Stadshart. 

 
 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het campagneteam  
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