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Van het bestuur 
Agenda 
- 12 april: CDA-Festival van de Vernieuwing van 10:00 tot 
16:00 uur in Utrecht (zie https://www.cda.nl/leden/festival/ ) 
- 30 april: Aandacht voor Europa. Info volgt 
- 2 juni: Bezoek partijvoorzitter Ruth Peetoom aan Almere en 
Lelystad. 
 

Werk aan de winkel! 
 
Allereerst in deze eerste nieuwsbrief na de verkiezingen van 
19 maart onze hartelijke dank voor al die ruim 2000 mensen 
die hun stem hebben uitgebracht op kandidaten van onze lijst 
van CDA-Lelystad. Jammer natuurlijk dat we, ondanks meer 
stemmen dan in 2010, toch net niet die derde zetel in de 
Gemeenteraad hebben weten te bemachtigen. 
We zaten er niet ver vanaf, maar kwamen toch iets tekort. 

 
 
Niettemin hebben we met Wim Bussink en Lucia Fer twee 
raadsleden die ongetwijfeld hun inbreng zullen leveren en er 
voor zullen zorgen dat CDA-Lelystad gehoord wordt.  
Wim vanuit zijn ervaring als raadslid en Lucia als bestuurslid 
en fractieassistent naast allerlei andere maatschappelijke 
activiteiten.   
Daarnaast hebben we kunnen constateren dat er een aantal 
enthousiaste (waaronder enkele jongere) leden klaar staan om 
de nieuwe fractie – Wim en Lucia – te ondersteunen bij het 
vele werk in de raad. Gezien het aantal onderwerpen dat 
doorgaans de aandacht vraagt is dat van belang om als partij 
een goede inbreng te kunnen blijven leveren. De inbreng van 
Leo Caniels als raadslid zullen we helaas node missen. Als 
fractievoorzitter heeft hij de afgelopen vier jaar zijn sporen 
meer dan verdiend. Hij heeft zich ontwikkeld tot een alom 
gewaardeerd raadslid met een enerzijds kritische en anderzijds 
constructieve inbreng altijd gericht op het belang van Lelystad 
op de korte en de lange termijn. Ongetwijfeld blijft Leo 
betrokken.  
 
Hoewel op het moment dat ik dit schrijf nog geen zekerheid 
bestaat over wie de coalitiepartijen zullen gaan worden, lijkt het 
erop dat we daar niet bij zullen gaan horen. Los daarvan is er 
“Werk aan de winkel” zoals de kop van dit artikel al aangeeft. 

We hebben immers een verkiezingsprogramma waarvan we 
zoveel mogelijk waar willen maken vanuit ons motto “Hart voor 
de Stad. Midden tussen de mensen.” 
Laat ik kort nog even de speerpunten noemen waar we voor 
hebben gekozen.  
 
1. Bruisend Stadshart (Gezellig, Groen en Gratis)    
2. Geen belastingverhoging    
3. Aanpak Jeugdwerkloosheid    
4. Ontlasten van de mantelzorger    
5. Gratis busvervoer voor ouderen    
6. Aanvalsplan wonen bestaande stad  
7. Wie ondernemer is verdient beter!  
8. Hoofdstad landbouw en duurzaamheid  
9. Op de buitenring 70 km  
10. Lelystad blijft provinciehoofdstad  
11. Geen grote grazers in het Hollandse Hout  
 
Laat ik de eerste kort naar voren halen: 

 

Bruisend (Stads)hart (Groen, Gezellig en Gratis) 
 
Het centrum vergt aandacht. Het CDA wil stadshart samen met 
u aantrekkelijker maken voor ontmoeten, winkelen, wonen en 
werken. Dit kan door meer groen en gezellige activiteiten in het 
centrum in combinatie met gratis parkeren. Dit leidt tot meer 
bezoek en minder uitwijkgedrag. Het bevordert de bedrijvigheid 
in het centrum. Ondernemers en eigenaren dragen naar 
vermogen bij in de kosten. Het CDA wil zich ook inzetten voor 
kleine bedrijven op de plek van lege winkels en het omvormen 
van lege kantoren in woningen voor jong en oud. Dat is goed 
voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van ons stadshart. 

.  
 
Voor de verdere toelichting verwijs ik graag naar onze website: 
https://www.cda.nl/flevoland/lelystad/standpunten/themas/  
Het mag duidelijk zijn dat er genoeg uitdagingen liggen. Aan 
de slag dus in deze nieuwe raadsperiode! 
 
Maarten Hofstra (Voorzitter) 

Kiezers 

Bedankt 

https://www.cda.nl/leden/festival/
https://www.cda.nl/flevoland/lelystad/standpunten/themas/
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Terugblik met Campagneteam 
 
De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen zit er weer 
op. En er is ook al een korte evaluatie gehouden met als doel 
om het team te bedanken. De campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen heeft voor CDA Lelystad geleid 
tot het behoud van 2 zetels. Procentueel hebben we wel wat 
gewonnen maar omgerekend blijven we gelijk. De eerste 
reactie: teleurstellend! We waren vol ambitie gestart en hadden 
toch wel het idee om zetels te winnen. Het campagneteam was 
en is zeer talentvol met een combinatie van jonge en frisse 
ideeën gecombineerd met de ervaring van mensen die vaker 
campagne hebben gevoerd. Na de inspiratiesessie eind 
december met Wim Eilering (onze regio kandidaat voor de 
Europese verkiezingen) hebben we een fotosessie gehad met 
de top 10 kandidaten. De foto moest uitstralen de trots op 
Lelystad op de achtergrond gecombineerd met een krachtige 
maar vooral persoonlijke foto van de kandidaten zelf. Met onze 
lijsttrekker Wim Bussink voorop in de strijd. We hebben veel 
complimenten gehad op deze fotoreeks. De Nieuwjaarsborrel 
hebben we gebruikt om samen met Pieter Heerma „moed in te 
drinken‟ en dankzij een fantastische opkomst was dit een 
symbolische aftrap van de campagneperiode. En vanaf eind 
januari volop aan de slag: Prikacties, facebook en twitter-
campagnes, werkbezoeken onder ander bij De Steiger en met 
Mona Keijzer bij Zorgcentra. Ondertussen zijn we zichtbaarder 
geweest dan ooit met advertenties, billboards en zelfs een 
spotje bij Omroep Flevoland. De climax was wel het laatste 
weekend waarbij ruim 30 leden als een groene golf door 
Lelystad is gegaan en ons heeft geholpen met het uitdelen van 
folders!  En tja, dan de uitslag….2 zetels. In het geweld van 
allemaal nieuwe en lokale partijen. Dan is dat uiteindelijk toch 
wel een mooi resultaat. Een compliment voor het harde maar 
vooral goede samenwerken in het campagneteam. Maar nu 
vooral het aanwezige talent gebruiken om CDA Lelystad te 
vernieuwen en sterker te maken. Want na het gelijkspel van 
2014 willen we over 4 jaar weer winnen! 
 
Peter Broer namens het Campagneteam (Anna Schraa, Anton 
Westra, Lucia Fer, Mina de Rooij, Henk de Koning, Henk 
Heijboer, Wim Bussink) 
 

Van de lijsttrekker 
 
Allereerst wil ik het campagneteam, maar ook de CDA-leden 
bedanken die met campagneactiviteiten hebben meegedaan, 
op diverse zaterdagen in februari en maart maar ook in de 
herfstmaanden (de prikacties in diverse wijken). Daarnaast zijn 
er leden bezig geweest in werkgroepjes om een thema uit te 
werken. Het werkgroepje Stadshart is vanaf september bezig 
geweest met hoe de aantrekkingskracht van Lelystad in het 
algemeen te vergroten en die van het Stadshart in het 
bijzonder. Dat heeft geresulteerd in een duidelijke visie op de 

stad. Dit is verwoord in een folder die opgevallen is. Willem 
van Dijk, Maarten Hofstra, Wijtze Boomsma, Reinder 
Spriensma en Rob Bakelaar hartelijk dank voor jullie inzet. (zie 
pagina 1). Andries Greiner en Roelof Schraa wil ik bedanken 
voor het organiseren van activiteiten. Tot slot wil ik het 
campagneteam danken. We hadden een leuke en 
enthousiaste groep.  Anna Schraa bedankt voor je inzet op het 
gebied van de social media en publiciteit. Henk Heijboer 
bedankt voor je inzet met betrekking tot het regelen van 
activiteiten en je creatieve ideeën. Henk de Koning was 
wederom een goede en enthousiaste penningmeester. Lucia 
Fer bedankt voor het organiseren van diverse activiteiten met 
als hoogtepunt het werkbezoek van Mona Keijzer. Mina de 
Rooij bedankt voor je kritische noot en het zeer actief 
campagne voeren. Peter Broer bedankt voor de overall 
organisatie.  Anton Westra, Carlo Braaf en Gert Jan Wortel 
stonden regelmatig standby. Bedankt. 
De campagnetijd was een leuke en intensieve periode. Onze 
inspanningen hebben wel meer stemmen opgeleverd, maar 
niet voldoende voor 3 zetels, mede door een grote lijstver-
binding tussen PvdA, GL en SP. Dat is jammer, maar we gaan 
niet bij de pakken neerzitten. We zullen naast het raadswerk 
meer de wijk in gaan en meer het gesprek met burgers en 
organisaties aangaan en daarbij onze speerpunten niet uit het 
oog verliezen. We houden u op de hoogte. 
 
Wim Bussink 
  

De Europese Campagne 
 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog niet achter de rug of 
de volgende campagne dient zich aan, die van de Europese 
verkiezingen. Dat gaan we anders doen dan vijf jaar geleden. 
Met een SP, D66, Groenlinks, PvdA gaan we de Wisselwinkel 
voortzetten. Vanaf 25 april tot 22 mei zal deze dagelijks 
geopend zijn. Daar zal van deze 5 partijen informatie over de 
Europese verkiezingen te vinden zijn, daarnaast worden er 
thema-avonden/workshops georganiseerd. Het CDA zal op 30 
april een workshop organiseren, mogelijk rondom het thema 
bijdragen en subsidies vanuit Europa. Aan de invulling ervan 
wordt gewerkt. De afspraak is dat elke partij één dag in de 
week met twee mensen de winkel bemenst. Op de zaterdagen  
is van elke partij minimaal één persoon aanwezig. Het CDA 
dient mensen te leveren voor vrijdag 2 mei (11-17 uur), 
donderdag 8 mei, woensdag14 mei en dinsdag 20 mei.  
Daarbij gaat het vooral op toezicht houden en de mensen 
attenderen op wat er in de “winkel” aanwezig is. We hebben 
daarvoor dus een beperkt aantal vrijwilligers nodig. Is dat wat 
voor u? Op korte termijn komen we terug met nadere 
informatie. 
 
Wim Bussink en Anton Westra 
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Van de fractie 
 
Op 25 maart is afscheid genomen van de oude raad. Leo 
Caniels heeft zich toen in een doorwrochte speech nog een 
keer tot de raad en de burgers gericht. Leo was een 
gewaardeerd collega en ging voor de inhoud. Slechte voorstel-
len waren hem een doorn in het oog. Menig besluitvoorstel is 
aangepast. Op een later moment zullen we hier nog uitgebreid 
op terug komen. Ik heb aan Leo een goede collega gehad. In-
houdelijk zaten we meestal op dezelfde lijn. Was dat niet zo 
dan werd er door gediscussieerd totdat we een unaniem 
fractiestandpunt hadden. Is Leo nu definitief weg, natuurlijk 
niet. We maken graag nog een tijd gebruik van zijn diensten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 26 maart is de nieuwe raad geïnstalleerd. Lucia Fer trad 
nieuw toe tot de raad. Lucia nogmaals gefeliciteerd. De nieuwe 
fractie ziet er nu als volgt uit. Wim Bussink (fractievoorzitter), 
Lucia Fer, Mina de Rooij (fractie assistent) en Anton Westra 
(fractie assistent). Anna Schraa wil de social media blijven 
doen en wil zich daarnaast inzetten op een aantal specifieke 
onderwerpen. In een volgende nieuwsbrief volgt er meer 
informatie over de fractie en hoe we als fractie willen werken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Informatie en formatie 
 
Na de raadsverkiezingen heeft de grootste fractie, de VVD, 
een informateur aangezocht in de persoon van de heer Kolf, 
burgemeester van Veenendaal. De duidelijke opdracht was om 
op basis  van de programmatische opvattingen en de te 
leveren bestuurskracht  te onderzoeken welke coalitiemoge-
lijkheden er zijn om een stabiel college te vormen met een 
werkbare meerderheid  en daarbij  beargumenteerd aan te 
geven welke variant de voorkeur heeft. 
Afgelopen donderdag zijn de bevindingen en het advies - een 
coalitie van VVD, Inwonerspartij, PvdA, SP en Christenunie -
van de heer Kolf besproken. We hadden opmerkingen over het 
advies. Ons belangrijkste bezwaar was dat in het informatie-
advies met geen woord gerept wordt over mogelijk alternatieve 
mogelijke coalities. Daarmee is de heer Kolf afgeweken van de 
informatieopdracht “welke coalitiemogelijkheden er zijn”. Hierop 
doorvragen leverde geen breder beeld op van mogelijk andere 
coalities. U zult begrijpen dat voor de partijen die genoemd zijn 
het geen enkel probleem was dat de informateur is afgeweken 
van zijn opdracht.  terwijl dat wel in de informatieopdracht op-
genomen zat. Wat we positief vonden is dat geadviseerd wordt 
om bij de formatie een akkoord op hoofdlijnen op te stellen en 
de samenleving, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen 
meer te betrekken bij de invulling van het gemeentelijk beleid. 
Bij doorvragen werd duidelijk dat de VVD maar ook andere 
partijen dit echt willen, hetgeen een trendbreuk is met het 
dichtgetimmerde coalitieakkoord van vier jaar geleden. Het ge-
volg daarvan was dat er niet tijdig is ingegrepen en de finan-
ciële positie achteruit is gehold. Het feit dat men nu serieus van 
plan is om een akkoord op hoofdlijnen op te stellen, waarbij  de 
raad een veel sterkere positie krijgt dan voorheen is voor de 
CDA-fractie aanleiding geweest om in te stemmen met de 
formatieopdracht met de heer Kolf als formateur. Verwacht 
wordt dat er direct na Pasen er een akkoord ligt, waar de raad 
op 13 mei over kan debatteren. Dan zal blijken of het vooral 
een collegeakkoord of toch meer een raadsprogramma is. 
In een volgende nieuwsbrief volgt er meer informatie over de 
fractie en hoe we als fractie willen werken. 
 
Namens de fractie Wim Bussink 
 


