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Van het bestuur 
Agenda 

- 18 november 2013: provinciale ledenvergadering, te 

Swifterbant 

- 9 december  2013: algemene ledenvergadering (ALV) met 

aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014, 

waaronder de kandidatenlijst en het 

verkiezingsprogramma (zie verderop in deze nieuwsbrief). 

- Na 9 december: verkiezingscampagne met diverse 

activiteiten (zie campagneteam). 

 
Verkiezingskoorts? 
Sommigen van u zullen er nog niet zo mee bezig zijn, de 
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2013, terwijl 
anderen zullen zeggen ‘let op, de tijd gaat snel; voor je het 
weet is het zo ver’. Bij hen is de verkiezingskoorts dan ook al 
een beetje begonnen. 

 
 
Inmiddels zo’n half jaar geleden zijn de eerste voorberei- 
dingen gestart. Een campagneteam is gevormd (zie verderop). 
De voorbereidingen voor het opstellen van de kandidatenlijst 
zijn gestart met o.a. een vraag – eind juni 2013 - aan alle 
Lelystadse CDA-leden om namen van potentiële kandidaten te 
noemen voor de groslijst. Discussiebijeenkomsten zijn 
georganiseerd om te beginnen met de invulling van het 
verkiezingsprogramma en inmiddels wordt een eerste 
conceptversie afgerond.  
 
Kansen? 
Naast de plaatselijke inspanningen – zo realiseren we ons heel 
goed – speelt de landelijke trend een belangrijke rol. Staat de 
partij er landelijke goed voor dan vertaalt dat zich in zetelwinst 
regionaal en lokaal en hetzelfde geldt andersom. In 2010 werd 
de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen voor het CDA 
sterk negatief beïnvloed door de problemen binnen het kabinet 
rondom het al of niet verlengen van de missie naar Uruzgan. 
Een en ander vertaalde zich naar een sterk verlies aan kiezers. 
Landelijk volgde daarna een volgende afname na het 
gedoogakkoord met de PVV. Het landelijk dieptepunt trad op 
bij de verkiezingen in september 2012 met 13 zetels voor het 
CDA waar de partij zes jaar eerder nog op 41 zetels stond.  

Sindsdien lijkt het CDA rond dit niveau te blijven steken, 
alhoewel onder Sybrand Buma langzaam de weg naar boven 
weer lijkt ingeslagen. Het herstel is broos, maar er lijken 
kansen op geleidelijk herstel. De onderstaande grafiek 
gebaseerd op het gemiddelde van 6 verschillende prognoses 
geeft hiervan een beeld. 
 

 
 
De resultaten van de tussentijdse verkiezingen in 4 gemeenten 
zijn bemoedigend voor het CDA. 
 
De kandidatenlijst 
Na de opstelling van de groslijst is een adviescommissie aan 
de slag gegaan om een voorstel voor het bestuur op te stellen 
voor de volgorde van de kandidaten op de kieslijst. De 
commissie bestaat uit Reinder Spriensma, Lida Schelwald en 
Wim Hijmissen.  
Het voorstel van de commissie vormt de basis voor de lijst die 
het bestuur aan de ALV van 9 december zal voorleggen. De 
leden bepalen uiteindelijk op deze ALV gezamenlijk de 
definitieve kieslijst voor 19 maart 2014.  
 
Het verkiezingsprogramma 
Een ruwe versie is beschikbaar. Die is bij diverse leden 
uitgezet. De reacties worden nu verwerkt. De bedoeling is dat 
er op 9 december een eindconcept ligt plus een populaire 
versie. Daarbij is ook de bijdrage gebruikt van 
discussiegroepjes die enkele thema’s zoals  ‘de bestaande 
stad/ woningbouw’, ‘de zorg’ en ‘de werkgelegenheid’ verder 
hebben uitgewerkt. Op 9 december wordt het geheel nader 
besproken en vastgesteld.  
 
Uw steun is nodig! 
Al met al wordt er naast het werk in de gemeenteraad (en 
natuurlijk de provincie en het waterschap) weer veel energie 
besteed aan een volwaardige rol van het CDA in Lelystad. Wij 
hopen natuurlijk op uw blijvende steun en uiteraard uw stem op 
19 maart 2014.  
 
Verkiezingsprogramma 
 
Maarten Hofstra 
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Van de fractie 
 
Fietspad Larsserringweg voor een betere veiligheid 
De raad heeft op initiatief van het CDA en gesteund door een 
groot aantal fracties het college de opdracht gegeven om op 
zeer korte termijn fietspad aan te leggen. Dat mag maximaal € 
450.000 kosten. Dit moet er voor zorgen dat er nu snel een 
eind komt aan de verkeersonveilige situatie langs de 
Larserringweg. 
 
Uit de verkeersvisie buitengebied die op 5 november werd 
behandeld in de raad blijkt dat op de Larserringweg objectief 
en subjectief sprake is van een verkeersonveilige situatie. 
Er wordt veel te hard gereden, er is sprake van toenemend 
vrachtverkeer en in het verleden zijn er al verschillende 
ongelukken gebeurd. Deze weg wordt ook veel gebruikt door 
schoolkinderen. Verder is door de bewoners in het 
buitengebied aangeven dat de verkeersintensiteit op deze weg 
veel hoger is dan dat er is gemeten in het voorjaar. 
 
Daar de gemeente de weg wil opwaarderen tot een gebieds- 
ontsluitingsweg zijn maatregelen nodig. Concreet betekent dit 
dat er een fietspad moet komen langs de Larserringweg en dat 
er maatregelen nodig zijn bij de kruispunten. Het college heeft 
half oktober tijdens de BOB-sessie al aangegeven daar geen 
geld voor te hebben. Pas na deze sessie is het college in actie 
gekomen om een subsidieaanvraag in te dienen bij de 
provincie. Praktisch betekent dit dat het dan nog een hele tijd 
kan duren voordat er een fietspad wordt aangelegd. 
 
Wij vonden dit veel te lang duren. Bovendien is de gemeente 
aansprakelijk als de weg wordt opgewaardeerd zonder  
bijbehorende inrichtingsmaatregelen. Verder blijkt op basis van 
ingewonnen informatie en overleg met bewoners en het 
Flevolandschap dat de aanleg van een fietspad veel 
goedkoper kan dan de € 730.000,-- die werd aangegeven door 
het college. We hebben daarom een amendement ingediend 
om het fietspad snel aan te leggen voor een bedrag van 
maximaal, 450.000 euro en de dekking daarvoor te realiseren 
via herprioritering van de werkzaamheden binnen het werkplan  
Integraal Onderhoud Openbare Ruimte 2014 – 2018.  
Ons amendement kreeg brede steun in de raad. 
 
Naast het fietspad worden er maatregelen genomen om 
kruispunten op de Larserringweg duurzaam en veilig in te 
richten middels het effectief toepassen van bebording, belijning 
en / of overige markering. Een amendement daartoe ingediend 
door VVD, PvdA en CDA kreeg brede steun. 
 
Tariefsverhogingen parkeren pakken desastreus uit 
Dit erkent nu ook het college. Ze stelt voor de tarieven in 2014 
niet te laten stijgen. Daar pleit het CDA al lang voor omdat 
tariefsverhogingen leiden tot een sterke teruggang van de 

bezoekersaantallen van het Stadshart. Dat is desastreus voor 
de daar zittende ondernemers. 
 
De tarieven zijn na 2012 in 2013 wederom met ruim 10% 
gestegen. Per saldo heeft het geleid tot een verdere daling van 
de parkeerinkomsten door uitwijkgedrag. De cijfers die het 
college op 30 oktober presenteerde in een brief aan de raad 
zijn nog slechter dan van te voren door ons werd ingeschat.  
 
Begin oktober heeft de raad al een motie van de PvdA en de 
VVD aangenomen om op de koopavond vrij parkeren in te 
voeren. Kennelijk hebben ook de VVD en de PvdA ingezien 
dat de tariefsverhoging averechts werkt. We hebben de motie 
toen gesteund maar gelijk aangegeven  dat het wenselijk is om 
volgend jaar geen verhogingen door te voeren. Een motie van 
ons om het college een voorstel te laten maken bij de 
programmabegroting voor geen tariefsstijging had geen 
draagvlak in de raad. Men vond dat we onze motie beter 
konden aanhouden. Dat hebben we maar gedaan in de 
verwachting dat over een aantal weken een meerderheid van 
de raad inziet dat het beter is om een tijdje geen 
tariefsverhoging in te voeren. Op 30 oktober stelt het college 
dit dan ook voor. 
 
Gezien de sterke daling van de parkeerinkomsten en dus de 
sterke teruggang in bezoekers zijn drastischere maatregelen 
nodig. De tarieven in 2014 niet te laten stijgen volstaat niet 
langer. We moeten maar eens nadenken over een oplossing 
waarbij het parkeren de eerste jaren veel aantrekkelijk wordt 
door bijvoorbeeld het eerste uur parkeren niet in rekening te 
brengen en na te denken hoe we dit dan financieel op kunnen 
vangen binnen de begroting. Meer bezoekers in het Stadshart 
is van belang voor de ondernemers in het Stadshart en 
daarmee voor de aantrekkelijkheid van het Stadshart en van 
Lelystad. 
 
Extra geld armoedebestrijding, ook in Lelystad 
Armoedebestrijding vindt het CDA belangrijk. Dit jaar zijn er 
extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld via het 
gemeentefonds. Ook in 2014 komt er extra geld. Het CDA 
heeft aan het college gevraagd hoeveel er beschikbaar is en of 
alles ook ingezet is voor armoedebestrijding. Uit  een brief van 
de sociale alliantie blijkt nl. dat er in 2013 extra middelen 
beschikbaar zijn: 20 miljoen euro om het armoedebeleid te 
intensiveren;en b. 700 miljoen voor de meerkosten van 
chronisch zieken en gehandicapten. De brief geeft verder aan 
dat het voornemen is om in 2014 80 miljoen extra voor 
armoedebeleid over te hevelen naar het gemeentefonds. 
In verband hiermede hebben wij het college schriftelijke vragen 
gesteld of Lelystad ook extra middelen krijgt en hoe deze 
ingezet worden en hoeveel er in totaal ingezet wordt. Uit de 
beantwoording blijkt dat Lelystad de extra middelen volledig 
toewijst aan armoedebeleid en meerkosten van chronisch 
zieken en gehandicapten. Dat heeft de gemeente ook gelijk 
wereldkundig gemaakt via een persbericht. 



 
Nieuwsbrief 

3 

 
  
Toekomst ouderenzorg 
Goede ouderenzorg vindt het CDA belangrijk. Op 12 
september vond een mini-symposium plaats over de toekomst 
van de ouderenzorg ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan 
van Coloriet. De zorgvraag gaat veranderen. Vastgesteld werd 
dat Coloriet hier goed op inspeelt. 
Hoewel wel aangekondigd, was Staatssecretaris van Martin 
van Rijn vanwege de politieke actualiteit verhinderd, maar hij 
had zijn plv. directeur langdurige zorg, projectleider hervorming 
langdurige zorg van het ministerie van VWS, de heer M. 
Verbeek  afgevaardigd. In zijn toespraak  ging hij uitvoerig in 
op de beweegredenen van de hervormingen en gaf daarbij 
duidelijk aan dat die niet primair zijn ingegeven door 
bezuinigingsdoelstellingen , maar juist om ouderen een betere 
toekomst te geven en meer te betrekken bij de samenleving. 
Er moet beter inzicht komen in datgene wat ouderen belangrijk 
vinden en er moet worden geanticipeerd op en inzicht 
verkregen in de toekomstige regionale zorgvraag. Aangegeven 
werd dat die in Flevoland gelet op de bevolkingssamenstelling 
snel zal stijgen.  
Vastgesteld werd dat Coloriet hierop al behoorlijk inspeelt en 
dat de gebouwenstructuur van de organisatie daarop redelijk is 
voorbereid. Ook werd een aardig voorbeeld gegeven van de 
wijze waarop een 91-jarige bewoonster door een stevige lobby 
het voor elkaar heeft gekregen dat de deur van de 
bewonersgang scootmobiel vriendelijk werd gemaakt. De 
bijeenkomst werd afgesloten met een tweetal  toepasselijke 
songs door het koor The “”Golden Oldies””  Kortom, een 
leerzame en zinvolle bijeenkomst. Coloriet geeft inderdaad een 
kleurrijk palet van zorg en wonen !  
 
 
 

Van het campagneteam 
 
Het team 
Sinds deze herfst is een campagneteam aan de slag voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Het team 
bestaat uit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Peter Broer   Wim Bussink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henk Heijboer   Henk de Koning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mina de Rooij                         Anna Schraa 
 
Het draaiboek voor de Campagne is bijna gereed. Eerste 
activiteiten zijn inmiddels uitgevoerd zoals een prikactie in 
Lelystad Haven. Zaterdag gaan we op pad in delen van de 
Atolwijk. Het aantal activiteiten wordt de komende maanden 
geïntensiveerd. Dat kunnen we niet alleen. Mogen we op uw 
medewerking rekenen voor zover dat mogelijk is. 
Naast activiteiten willen we ook meer zichtbaar zijn op digitale 
media. 
 
Bewoners over Lelystad Haven 
CDA Lelystad is op 18 oktober door Lelystad Haven gelopen 
om zwerfvuil in te zamelen en om met bewoners in gesprek te 
gaan.  Met zijn achten zijn we door de wijk gegaan en hebben 
zeker zo’n 40 bewoners gesproken. Eén van de dingen die 
opviel tijdens onze rondgang door de wijk was dat bewoners 
opvallend vaak aangaven dat ze door de gemeente vergeten 
worden. “In de Atolwijk (Atolplaza) of de Voorstraat kan alles”, 
“ik zou niet weten wanneer ik hier voor het laatst een 
veegmachine heb gezien” om maar een paar reacties te 
noemen.  Of dit zo is of dat het zo ervaren wordt is voor ons 
lastig te beoordelen. Het is wel een punt van aandacht.  
Naast het nodige zwerfvuil heeft de actie veel informatie 
opgeleverd. Uit de gesprekken kwam naar voren dat men goed 
onderhoud belangrijk vindt, hier en daar kan het best wat 
minder of anders. Een voorbeeld “Beplanting met prikkels  is 
niet erg kindvriendelijk, en geeft nogal wat lekke banden” 
Groen vindt men belangrijk. Indien er minder middelen 
beschikbaar komen voor groen en onderhoud dan mogen de 
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kosten voor de burger niet toenemen “we betalen al genoeg”. 
Het is goed om te horen dat  80% van de bewoners ook bereid 
is om wat te doen met betrekking tot onderhoud van groen en 
rommel op staat maar dan moet de gemeente daar wel aan 
meewerken omdat te vergemakkelijken. 
Verder werd door de bewoners gewezen op een 
verkeersonveilige plek nabij het buurthuis. Aangegeven werd 
dat een verkeersdrempel wenselijk zou zijn om te hard rijden 
tegen gegaan.  
 
Wim Bussink 
 
Sociale Media 
Om als CDA Lelystad nog wat zichtbaarder te zijn richten we 
ons tijdens deze verkiezingscampagne onder andere op de 
sociale media. CDA Lelystad heeft op dit moment een 
twitteraccount en een facebook account.  
Op Twitter en Facebook worden de laatste nieuwtjes vermeld 
en houden we u op de hoogte van de activiteiten die er 
plaatsvinden in het kader van de verkiezingen. Via deze 
sociale media verspreidt het CDA haar standpunten en biedt 
een platform om mee te discussiëren.  
Dus als u op de hoogte wilt blijven volg ons op twitter: 
https://twitter.com/CDALelystad en/of like ons op Facebook 
facebook.com/LelystadCDA.  
 
Anna Schraa 
 
De 7 principes van….CDA Lelystad! 
Op dit moment hebben we de lijsttrekker nog niet officieel 
gekozen. Ook de lijst met de top 10 namen is nog niet bekend. 
Vol verwachting klopt ons hart. Maar het campagneteam is wel 
al vol enthousiasme van start gegaan. En alle teamleden zijn 
ervan overtuigt dat er wat te halen valt voor het CDA tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014. We hebben als groot 
voordeel dat we meer dan ooit ons eigen verhaal kunnen 
vertellen. Geen compromissen vanwege regeringsdeelname of 
coalitie discipline. We voelen ons uitgedaagd om aan de 
Lelystadse burger een verkiezingsprogramma voor te leggen 
die enerzijds de (financiële) zorgen van dit moment deelt maar 
aan de andere kant een nieuw perspectief biedt. Een extra 
voordeel is dat CDA Lelystad qua mensen uitstekend aansluit 
bij het profiel van onze gemeente: Jong, oud, pioniers en 
kleurrijke mensen, agrariërs en ondernemers, politieke 
ervaring maar ook frisse nieuwe mensen, verschillende 
religieuze achtergronden, vaders van jonge kinderen etc 
kortom: een CDA Lelystad die er is voor iedereen! 
 
In de campagne zullen we de ‘7 principes van Buma’ vertalen 
naar 7 herkenbare lokale Lelystadse thema’s. Vanuit deze 
principes zullen we actief de wijken in gaan om in gesprek te 
gaan met de mensen in Lelystad. Luisteren en horen wat er 
leeft. Daarnaast zullen we meer dan ooit zichtbaar zijn via 
facebook en twitter. En vanaf januari is er met regelmaat een 
themabijeenkomst die aansluiten bij onderwerpen die passen 

bij de vele kleurrijke doelgroepen die we in Lelystad kennen.  
Elk kandidaat-raadslid zal vanuit zijn of haar eigen profiel de 
campagne in kleuren met de 7 principes van CDA Lelystad. 
Met veel plezier, overtuiging en inzet zal het campagneteam 
gaan voor een overtuigend resultaat. We gaan voor 5! Een 
extra voordeel: De campagneleider heeft de eerste 
verkiezingsoverwinning al op zak door mee te doen aan de 
CDU campagne voor Merkel september jl. Dit smaakt naar 
meer. 
 
Peter Broer 
Campagneleider CDA Lelystad 


