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Van de fractie 
 
Parkeerbeleid blijft de politieke gemoederen bezig houden. 
In de raadsvergadering van 18 februari kwam de beant-
woording van een tweetal schriftelijke vragen (van de VVD en 
Bindend Lokaal) over de parkeerexploitatie aan de orde. De 
beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD was voor 
de fractievoorzitter van die partij aanleiding een interpellatie te 
houden over het ontbreken van een gedegen analyse van de 
lage opbrengsten van de parkeerexploitatie, met name het 
derde kwartaal 2013. De verdediging van het college en de 
toezegging van wethouder Jansen was dat op zeer korte 
termijn op basis van de werkelijke cijfers een analyse zou 
worden overgelegd. Dat deed de VVD-fractie afzien van 
verdere politieke stappen, maar of de kou geheel uit de lucht is 
zal voor de VVD afhangen van het door de wethouder 
toegezegde nadere huiswerk. Dus op 11 maart de laatste 
raadsvergadering van deze raadsperiode kan het spannend 
worden, hoewel de soep wordt vaak toch niet zo heet gegeten 
als hij wordt opgediend. We wachten af. 
 
Aanleg fietspad Larserringweg komt dichterbij. 
Zoals bekend heeft de raad op 5 november 2013 op initiatief 
van het CDA bij amendement een besluit genomen tot aanleg 
van een fietspad langs de Larserringweg en  de kosten 
(maximaal € 450.000) ten laste te brengen van de voorziening 
groot onderhoud openbare ruimte. Zowel het college als de 
burgemeester hebben de raad erop gewezen, dat de raad zo 
risico‟s neemt met betrekking tot de zogenaamde ICL-uitkering 
(een uitkering die de gemeente van het Rijk krijgt voor het 
onderhoud van het openbaar gebied). Het college had 
vervolgens opnieuw naar de voorstellen gekeken en was tot de 
conclusie gekomen dat voor het eerste deel  (vanaf de splitsing 
met de Zeeasterweg tot aan de Zeebiesweg) middelen 
beschikbaar zijn in 2014, maar dat voor het tweede deel 
(Zeeasterweg – Rietweg) nog dekking gezocht moest worden. 
Door de fracties van Bindend Lokaal en het CDA werd een 
amendement ingediend, dat bij stemming de steun van de raad 
kreeg. In dat amendement werd opgenomen dat uitgegaan 
moet worden van een fietspad van 2,50 breed. Ook moet bij de 
aanbesteding de mogelijkheid worden ingebouwd dat bij de 
aanleg gebruik kan worden gemaakt van de door bewoners 
aangeboden zelfwerkzaamheden voor onderdelen van het 
project. Daarmee brengt de gemeente enerzijds tot uitdrukking 
dat inzet van burgers bij zaken die zij belangrijk vinden wordt 
gewaardeerd en anderzijds kunnen dan de kosten gunstiger  
uitvallen dan door de gemeente geraamd. Mogelijk kan 
daardoor zelfs in één keer het gehele traject worden 
aangelegd. Het college heeft toegezegd met het amendement 
te kunnen instemmen en daar ook naar te zullen handelen. 
 

Raad brengt een wijziging aan bij het collegevoorstel 
inzake de eerste partiële herziening bestemmingsplan 
buitengebied . 
Bij de voorbereiding van de eerste partiële wijziging van het 
bestemmingsplan Buitengebied heeft het college voorgesteld 
een wijziging aan te brengen in de bestemmingsbepalingen ten 
aanzien van  het begrip rooilijn. Daaraan ligt ten grondslag  
een in het verleden (via een uitgebreide WABO-procedure ) 
verleende omgevingsvergunning voor een opslagloods  op het 
pand Zeeasterweg 19. Deze opslagloods was reeds 
gerealiseerd buiten de toen geldende rooilijn en op grond van 
een rechtelijke uitspraak hoefde deze niet afgebroken  te 
worden . 
Door de bewoners van het pand Zeeasterweg 20 waren tijdens 
de ter visielegging van de ontwerp partiële herziening 
zienswijzen ingediend omdat weliswaar via een wijziging van 
de rooilijnbepaling bij het pand Zeeasterweg 19 de betreffende 
opslagloods juridisch werd ingepast, maar dat er onvoldoende 
garanties bleven dat westelijk van de opslagloods geen 
bebouwing meer zou plaatsvinden die het uitzicht vanaf het 
pand Zeeasterweg 20 nog verder zou beperken. De betrokken 
ondernemer had zich tijdens een gesprek met het college 
bereid verklaard dit stuk voor een deel  onbebouwd te laten. 
Daarom hebben wij op grond van een zorgvuldige afweging 
van de belangen van de ondernemer met die van de bewoners 
van het pand Zeeasterweg 20 samen met VVD, D66, Bindend 
Lokaal, Lelystads Belang en GroenLinks een amendement 
ingediend om dit dan ook juridisch op de betreffende 
bestemmingsplankaart vast te leggen. Dit amendement kreeg 
de steun van vrijwel de gehele gemeenteraad. Niet uitgesloten 
is overigens dat gelet op de voorgeschiedenis van dit “dossier” 
nog beroeps- en/of schadeclaimprocedures volgen. 
 
Wat komt er nog 
Op 6 maart is er nog een BOB-sessie met als onderwerpen 
De Parkeerexploitatie, de Herinrichting Stadhuisplein en de 
Checklist en ontwerp bestemmingsplan Vogelweg Op 11 maart 
is de laatste raadsvergadering van deze collegeperiode. Dan 
staan punten op de agenda als de kadernota‟s jeugdhulp en 
AWBZ. In deze nota‟s is aangegeven hoe de gemeente de 
overgang van jeugdzorg naar de gemeenten en de 
verandering AWBZ/WMO (Vanaf 1 januari 2015 wordt iedere 
gemeente in Nederland verantwoordelijk voor de niet  
medische ondersteuning van haar inwoners)  in wil vullen, 
rekening houdend met de forse bezuinigingen die het 
PvdA/VVD Kabinet de gemeenten oplegt .Zoals bekend gaan 
de bezuinigingen op de AWBZ het CDA veel te ver. Landelijk 
wordt dit behandeld door Mona Keijzer, die op 10 maart in 
Lelystad op bezoek komt. Deze nota‟s zullen nog wel 
geamendeerd worden is de verwachting. 
 
 
Namens de fractie, Leo Caniels en Wim Bussink 
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Van het campagneteam 
 
Terugblik 
 
De nieuwsjaarbijeenkomst 
Zaterdagmiddag 18 januari werd in buurthuis de Windhoek in 
Lelystad Haven in aanwezigheid van CDA Tweede Kamerlid 

Pieter Heerma de aftrap gegeven voor 
de campagne van het CDA Lelystad 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 19 maart. Met ruim 70 aanwezigen 
werd het een levendige bijeenkomst 
waarin Pieter Heerma een aantal 
thema´s belichtte die landelijk en lokaal 
spelen en de lijsttrekker voor Lelystad 
Wim Bussink een aantal lokale 

speerpunten naar voren bracht. Een enthousiast team 
bestaande uit een mix van ervaren en jonge kandidaats-
raadsleden en vrijwilligers staat klaar om zo goed mogelijk aan 
de Lelystadse bevolking uit te leggen waar het CDA voor staat 
en wat de kiezer van het CDA mag verwachten.  
Door een „kandidatenspel‟ te spelen met de tien bovenste 
leden van de lijst werd op een speelse manier duidelijk (voor 
zover dat nog nodig was) wie de kandidaten zijn, wat hun 

achtergrond is (twee zijn er geboren in Lelystad en drie buiten 
Nederland, drie hebben schoenmaat 44 of groter, twee houden 
van motor rijden, …). Onder het genot van een drankje en een 
heerlijke maaltijd werd vervolgens menig inhoudelijk thema 
onderling besproken. Vol enthousiasme en ambitie gaat het 
CDA Lelystad aan de slag met hoop en vertrouwen op 
voldoende zetels in de gemeenteraad om  mede de koers voor 
Lelystad in de komende jaren te kunnen invullen. 
 
Op campagne 
Wat zou je kunnen doen om de aantrekkingskracht van de stad 
te vergroten? Op welke manier kunnen we gezelligheid 
terugbrengen in combinatie met groen waardoor u zich welkom 
en thuis voelt in de stad? Daar hebben we op zaterdag1 
februari een aftrap voor geven bij de ingang van de bibliotheek. 

We hebben ideeën gelanceerd? Maar ook mensen geprikkeld 
om met hun ideeën te komen. “Samen aan de slag voor 
Bruisend (Stads)hart.” Groen, Gezellig, Gratis. 
In een presentatie hebben we toegelicht wat de kracht  en 
problematiek van Lelystad is. 
 
Bruisend Stadshart: Groen, Gezellig en Gratis is speerpunt nr 
1 in de campagne. Een groepje leden (Willem van Dijk, 
Maarten Hofstra, Wijtze Boomsma, Rob Bakelaar, Reinder 
Spriensma en Wim Bussink) heeft vanaf september gewerkt 
aan het onderwerp de zichtbaarheid van de Stad en de 
problematiek van het Stadshart. Dit is uitgewerkt in een folder 
“Lelystad zo mooi” waarmee we nu actief campagne voeren en 
ook het overleg aangaan met jongeren, ouderen en  
ondernemers. De folder is via deze link 
https://www.cda.nl/fileadmin/Afdelingen/Flevoland/Lelystad/CD
A_Folder_Lelystad_zo_mooi.pdf in te zien. 
 

 
 
Valentijnsactie op 14 februari 
Op vrijdagmiddag 14 maart is er chocola uitgedeeld in de vorm 
van een groen hart tezamen met een flyer. De actie was een 
groot succes en verliep in een goede sfeer. 
 
Zaterdag 15 februari 
Vanwege de harde wind kon er geen marktkraam worden 
opgebouwd. Al lopend met onze CDA bakfiets aan de hand 
zijn we door de stad gegaan. 

https://www.cda.nl/fileadmin/Afdelingen/Flevoland/Lelystad/CDA_Folder_Lelystad_zo_mooi.pdf
https://www.cda.nl/fileadmin/Afdelingen/Flevoland/Lelystad/CDA_Folder_Lelystad_zo_mooi.pdf
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In de middag is er een korte vuilprikactie gehouden in de 
Botter. Hier lag veel minder zwerfvuil dan in eerder bezochte 
wijken. Opvallend was dat het winkelend publiek deels aangaf 
hier bewust boodschappen te doen en het centrum te mijden. 

 
 
Zaterdag 22 februari 
Met  ongeveer 10 mensen werd een kraam op het 
Stadhuisplein bemenst. Verder waren alleen de VVD en PvdA 
met een kraam aanwezig. Je merkt duidelijk aan de reacties 
dat de VVD en de PvdA het moeten ontgelden. Natuurlijk 
krijgen wij ook wel eens een boze reactie of een snedige 
opmerking maar veel minder dan in eerdere jaren. In de 
gesprekken met mensen merk je dat het thema zorg leeft maar 
ook het Stadshart. De inwoners zijn bereid om een paar 
minuten de tijd te nemen om een enquête over het Stadshart in 
te vullen. De meeste mensen maken zich zorgen om het 
Stadshart en zijn het met ons eens dat er wat moet gebeuren. 
We hebben dus een goed onderwerp te pakken. 
 
Debatten en radio 
Inmiddels zijn er ook de eerste debatten geweest. Op 18 feb 
was er een debat georganiseerd door de OSOL (overleg 
samenwerkende ouderbonden) en op 20 feb was er een debat 
over werk, georganiseerd door de PvdA. Van dat laatste debat 
komt een verslag en delen zullen ook gebruikt worden in 
uitzendingen van Radio Lelystad.  
 
Op maandagavond 23 februari was er een Forumdiscussie bij 
Omroep Flevoland waarin het ging over het thema ”onderwijs, 
een weggeschoven kindje”. Daaraan namen Ed Schüssler, Els 
Middelkoop en Wim Bussink deel. Het ging vooral over het 
voortgezet onderwijs en de gebrekkige controle van raad en 
college op het gevoerde beleid door de SVOL. U kunt dit 
gesprek terugluisteren op de website van omroep Flevoland. 
Overigens is het aardig om op te merken dat CDA Lelystad in 
haar verkiezingsprogramma het meest volledige 
onderwijsprogramma heeft aldus Ed Schüssler (“een 
doortimmerd programma van een aanstaande bestuurspartij”). 
Een woord van dank voor de mensen die aan de 
onderwijsparagraaf van het verkiezingsprogramma hebben 
meegewerkt (Roelof Schraa, Frank van der Meij, Leo Caniels, 
Henk de Koning is dan ook zeer op zijn plaats). 
 

Bezoek van Mona Keijzer en Elco Brinkman 
De komende weken staan er nog een aantal opvallende 
onderwerpen op het programma. Op 10 maart 2014 zullen 
twee landelijke CDA kopstukken naar Lelystad komen: Mona 
Keijzer en Elco Brinkman. Met Mona gaan we ons speerpunt 
van “het ontlasten van de mantelzorger”  bespreken door 
middel van een bezoek aan de Zorgboerderij. Met Elco 
Brinkman gaan we een netwerklunch met ondernemers 
organiseren. 
 
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!  
 
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. 
 
 

Maar het echte werk moet nog 
komen en wel op zaterdag 8 en 15 
maart. Daar hebben we uw hulp 
hard bij nodig. Wilt u een deel van 
deze zaterdagen vrijhouden. We 
zullen u de komende tijd 
persoonlijk benaderen of u een 
bijdrage kunt leveren want Samen 
kunnen we meer. 
 
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! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het campagneteam  
 

https://www.facebook.com/hashtag/ikstemcda
http://bit.ly/1aWPuzU
http://bit.ly/1bUXUHc
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Onze kandidaten 
 
 
 
 


