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VOOR EEN STERKE
SAMENLEVING
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Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Samen bouwen aan een levensloopbestendige polder die 
aantrekkelijk is voor jong en oud, want de polder is nog niet af. 

1. Marian Uitdewilligen

4. Bert Geerts

7. Lub Post

2. Marien van der Slikke

5. Jos Bus

8. Stien Crebas

3. Maayolein Goelema

6. Ramona van Urk

9. Jurjen van der Wal

LUTTELGEEST ENS EMMELOORD

LUTTELGEEST ESPEL ENS

TOLLEBEEK CREIL RUTTEN

Ik sta voor een 
CDA dat trots is 
op de cultuur 
van de polder, 
op haar verle-
den en op de 
kansen die het 
biedt voor de 
toekomst.

Ik sta voor een 
CDA dat gaat 
voor verant-
woord voedsel. 
De pioniers 
maakten onze 
landbouwgrond. 
Dit blĳ ft land-
bouwgrond!

Ik sta voor 
een CDA dat 
initiatieven 
ondersteunt 
die een 
inclusieve 
samenleving 
dichterbĳ  
brengen!

Ik sta voor 
een CDA waar 
iedereen 
meetelt, met 
allemaal onze 
beperkingen 
en talenten.

Ik sta voor een 
CDA, waarin 
verbindingen 
worden gelegd. 
Een sterke 
samenwerking 
met de regio’s, 
bedrĳ ven en 
onderwĳ s.

Ik sta voor een 
CDA, waar de 
boer de oplos-
sing is en niet 
het probleem! 
Ik ga voor een 
duurzame 
Noordoost-
polder.

Ik zet mĳ  
namens het 
CDA in voor het 
verhogen van 
de kwaliteit 
van wonen in 
de polder met 
actieve, betrok-
ken inwoners.

Goede verbin-
dingen zĳ n van 
groot belang. 
De verbreding 
van de N50 en 
de realisatie 
van de Lelylĳ n 
zĳ n top-
prioriteit.

Ik sta voor 
een CDA, dat 
samen bouwt 
aan een levens-
loopbestendi-
ge polder die 
aantrekkelĳ k 
is voor jong en 
oud.

10. Lisan Menu, Emmeloord
11. Nick Helmonds, Emmeloord
12. Jan van Wieren, Emmeloord
13. Corine de Vries, Nagele
14. Annemarie Metsemakers, Creil 

15. Gonny Schot, Luttelgeest
16. Gerard Langebeke, Luttelgeest
17. Hennie Bogaards, Emmeloord 
18. Henk Suelmann, Marknesse
19. Gerda de Jong, Ens

20. Piebe Reĳ enga, Emmeloord
21. Marien Verhage, Emmeloord
22. Johan Goos, Emmeloord
23. Harrie Scholtmeĳ er, Emmeloord
24. Bert Philipsen, Rutten
25. Theo Groen, Emmeloord



WE HEBBEN ONS INGEZET VOOR: WAAR GAAN WE ZEKER VOOR:
Een sterke samenleving
• Vrijwilligers en verenigingen zijn het 

cement van de samenleving. Zij worden 
gewaardeerd en ondersteund.

• Een ontmoetingsplek en laagdrempelige 
sportvoorziening in het dorp of de wijk.

• We luisteren naar inwoners, dorpsbe-
langen en wijkbesturen, zodat we samen 
komen tot besluiten met draagkracht.

Wonen in een passend huis
• Betaalbare en passende woningen voor 

starters, blijvers en ouderen in Emme-
loord en de dorpen.

• Nieuwe wijken worden gebouwd met 
aandacht voor een gezonde leefomgeving.

• Goede en grootschalige huisvesting 
arbeidsmigranten. Geen uitbreiding ver-
gunningen voor kamerverhuur.

Zorg voor elkaar
• Het Gezondheidsplein is een flinke stap 

in de verbetering van de zorg. We willen 
zoveel mogelijk zorg dichtbij huis.

• Preventie is belangrijk. Zo blijft goede 
zorg en hulp beschikbaar voor wie het 
echt nodig heeft.

• Zorg voor onze kwetsbare inwoners in de 
wijk. Een sterke samenleving is inclusief.

Iedereen telt mee
• Maatregelen voor minima willen we tot 

120% van het minimumloon verhogen.
• Schuldhulpverlening en armoedepreven-

tie vinden we belangrijk.
• Meer mensen aan het werk door betere 

scholing en bemiddeling.

Een eerlijke economie
• We ondersteunen onze ondernemers en 

geven zoveel mogelijk ruimte voor een 

optimale bedrijfsvoering.
• Versterking van samenwerking in Noorde-

lijk Flevoland en met de Regio Zwolle, ook 
tussen onderwijs en bedrijven.

• Goed rentmeesterschap is dat de ge-
meentelijke financiën op orde zijn en 
blijven. Niet alles kan.

Een duurzame polder
• Stimuleren van lokale projecten tot 

opwekking en aanwending van duurzame 
energie.

• Woningen alleen van het gas af als er 
een betaalbaar alternatief is, eerst goede 
isolatie stimuleren met subsidie.

De boer is niet het probleem  
maar de oplossing
• Boeren onderhouden het landschap en 

maken de polder. Samen met hen de 
vitaliteit, biodiversiteit en beleefbaarheid 
van het platteland vergroten.

• Geen zonnepanelen en datacentrum op 
goede landbouwgrond en uitbreiding 
kassengebied.

Zorg voor goede verbindingen
• Nu dóór met de Lelylijn en verbreding 

van de N50. We blijven de trein trekken.
• De buitenwegen moeten veiliger met 

meer fietspaden, ook voor recreatie.
• Flexibel openbaar vervoer van en naar de 

dorpen.

Trots op cultuur
• We zijn zuinig op het open landschap en 

de beeldkwaliteit van Noordoostpolder.
• Realisatie nieuwe huisvesting Cultuurbe-

drijf en Werelderfgoed Schokland.
• We ondersteunen lokale cultuur en heb-

ben aandacht voor onze monumenten.

Als CDA Noordoostpolder doen we geen loze beloften. We hebben er de afge-
lopen vier jaar hard aan gewerkt om die waar te maken. Uiteraard lukt niet 
alles, maar we hebben toch veel bereikt. Een greep uit de resultaten:

BEDANKT VOOR UW VERTROUWEN

• Dorpsvisies komen vanuit de dorpen zelf. De 
gemeente ondersteunt als het dorp dit wil.

• De Lelylijn is mede door onze inzet in het 
regeerakkoord gekomen.

• Petitie N50 snel veiliger (CDA) voor  
verbreding naar 2x2 baans.

• Meer geld voor verbetering en veiliger maken 
van de buitenwegen.

• Aandacht voor mooie en veilige fietsroutes.
• Geen bezuinigingen op verduurzaming van de 

gemeentelijke gebouwen.  
• Geen extra claim op de landbouwgronden 

voor zonnepanelen in Flevoland. 
• Kwaliteitsimpuls De Deel is gerealiseerd 

zonder doorsteek, maar we blijven vragen om 
goede aansluiting tussen Lange Nering en 
Korte Achterzijde.

• Openbare toiletvoorziening nabij het Ketting-
plein wordt in 2022 geplaatst.

• Versterking fauna en biodiversiteit op onder 
andere gemeentelijk terrein en groen.  

• Uitbreidingsplannen voor elk dorp en Emme-
loord met woningen voor starters en ouderen.

• Alleen grote groei van nieuwbouw als de 
Lelylijn er komt.

• Campagne tegen zwerfafval (ASO), plaatsing 
gecombineerde afvalbakken in centrum. 

• Invoering recycletarief, is duurzaam en anders 

waren kosten per inwoner meer gestegen.
• Samen met inwoners en aanbieders de visie 

op positieve gezondheid voor het nieuwe 
gezondheidsplein geformuleerd.

• Koop van het Dokter Jansenziekenhuis om 
goede zorg te behouden en nieuw inrichtings-
plan Dr. Jansenpark waarin gezondheid en 
ontmoeten voorop staan.

• Dementievriendelijke gemeente opgestart.
• Behoud van mantelzorgcompliment.
• Zondagopening Bouwerskamp voor kwets- 

bare inwoners.
• Meer wachtlijstbeheer door de gemeente en 

betere sturing effectiviteit jeugdzorg.
• Een duidelijk sociaal loket in het gemeente-

huis, inclusief taal- en financieel loket.
• Het belang van een ‘Gezonde leefomgeving’ 

wordt deel van de Omgevingsvisie.
• Aanpassing van organisatie van de zorg aan 

inwoners met behoud van kwaliteit en ook 
financieel houdbaar op de lange termijn.

• Verantwoorde inrichting en waterbeheer 
nieuwe natuur Schokland en aankoop locatie 
voor Werelderfgoedcentrum.

• Nieuwbouw Bosbad en Schoolcampus en 
meer geld naar lokale sport.

• Realiseren van robuust financieel beleid door 
de gemeente, alleen uitgeven als het kan!

Marian Uitdewilligen, Johan Goos, Maayolein Goelema, Frans van Erp, Gonny Schot, Theo Groen, Jos Bus en Gerda de Jong.


