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VOORWOORD
Beste lezer,
We hebben veel om dankbaar voor te zijn, ook in ons Lelystad. Leidend in onze
visie is dat ieder mens ertoe doet. Ieder mens kan een betekenisvolle bijdrage
leveren aan iets dat groter is dan die persoon zelf. Dat is onze basis: een sterk
verbonden samenleving. Wij zijn een open, democratische rechtsstaat, waar
ieder mens meedoet, rechten en plichten kent en oog heeft voor de ander. Dat
is wie we zijn en dat is waar we voor staan.
Juist daarom wil het CDA onze waarden en tradities beschermen en doorgeven
in opvoeding en onderwijs. Wie aanspraak maakt op onze democratische
vrijheden, onze welvaart en de voorzieningen van onze samenleving heeft ook
de plicht deze te onderschrijven, te versterken en uit te dragen. Onze cultuur
van samenwerken en van bevordering van talenten geldt als het kenmerk van
ons land. Niet óf jij óf ik, maar “zij aan zij”.
Voor we u meenemen in het nieuwe verkiezingsprogramma 2022-2026 blik ik
nog graag terug op enkele van onze resultaten. Resultaten die het CDA in
samenwerking met andere partijen heeft bereikt:






Voorkomen overhaaste bezuiniging op de huishoudelijke hulp.
€ 6 miljoen voor een nieuwe, moderne sporthal.
Verruiming starterslening voor aankoop eerste huis.
Behoud huisbezoeken aan (kwetsbare) ouderen.
Mooie muurschilderingen (‘mural art’) in het Stadshart en het
Lelycentrum.

Ons verkiezingsprogramma 2022-2026 is tot stand gekomen door de
samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en onze leden.
Een mooi gemeenschappelijk product dat door en voor alle Lelystedelingen
geschreven is.
Vragen over dit verkiezingsprogramma? Wij gaan graag met jou in gesprek.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Marcel van Dongen
Voorzitter CDA afdeling Lelystad
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‘’

Samen zijn wij
sterker dan de som
der delen.

‘’
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INLEIDING
Op 16 maart 2022 wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen en dat
betekent dat het tijd is voor reflectie, een moment om terug en vooruit te
kijken. Vooral dat laatste willen wij doen. Als CDA’ers willen wij niet
meegaan in doemdenken en het creëren van verdeeldheid, maar samen
streven naar een sterkere samenleving. Het gezegde is even oud als waar:
samen zijn wij sterker dan de som der delen (1 + 1 = 3). Dat klinkt natuurlijk
mooi, maar hoe zien wij deze visie van ‘samen sterker’ concreet voor ons?
1.

Een gemeente met
inwoners die zich veilig en
verbonden voelen met
elkaar.

2.

Alle senioren de nodige
zorg, beweging en
bereikbaarheid in eigen
huis en wijk.

3.

Woonwijken die lokaal
bijdragen aan een beter
milieu en onze lokale
klimaatdoelen.

4.

Elke jongere in Lelystad
een kansrijke start van
onderwijs- naar
arbeidsplaats.

5.

Voor iedere Lelystedeling
een passende woning bij
de levensfase of situatie.

6.

Een eerlijke lokale
economie die voor
iedereen werkt, ongeacht
afkomst, geaardheid of
leeftijd.

7.

Een dienstbare gemeente
die uit kan leggen aan
inwoners hoe
gemeentegelden worden
besteed.

8.

Goede en moderne
sportvoorzieningen voor
een stad in beweging.

Deze streefpunten zijn in dit programma vertaald naar thema’s met onze
aandachtsvelden. Per aandachtsveld hebben wij actiepunten (to do’s)
erbij staan die voor ons leidend zijn om deze visie van ‘samen sterker’ te
realiseren. Doe jij met ons mee?
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I. SAMEN VEILIG ONDERWEG
Een samenleving wordt sterker als iedereen meedoet en we omzien naar
elkaar. Het is daarom prachtig om te zien dat vele vrijwilligers in Lelystad
actief zijn, bijvoorbeeld in de zorg, bij sportverenigingen en bij
evenementen. Hun inzet is van onschatbare waarde. De overheid staat
in dienst van de samenleving. Dat betekent dat ze er is voor de inwoner
en dat persoonlijk contact mogelijk is. Helaas weten de overheid en
inwoners elkaar niet altijd te vinden. Wij willen daarom een lokale
ombudsman.
To do


De publieksbalie in het stadshuis blijft open voor persoonlijk
contact.



Lokale ombudsman die onpartijdig klachten over de lokale
overheid onderzoekt en beoordeelt.

Je veilig weten
Onveiligheid heeft veel impact op burgers, zowel thuis als op straat.
Slachtoffers van huiselijk geweld, maar ook van inbraken of berovingen
hebben, naast de eventuele materiële schade, nog meer last van de
aantasting van hun gevoel van veiligheid en zekerheid. Handhaving van
de veiligheid door de overheid is daarom belangrijk. Net als
gemeenschappelijke normen en waarden. Elkaar aanspreken op asociaal
gedrag, zoals vervuiling, hoort daarbij. Hier is een belangrijke taak
weggelegd voor opvoeders, scholen, politie en de gemeente.
Armoede aanpakken
Veel inwoners in Lelystad groeien op in armoede. De afgelopen periode
zijn daarom stappen gezet om armoede te verminderen. Het CDA wil dat
de komende periode doorpakken. Opgroeien in armoede zorgt voor een
slechtere gezondheid en minder ontwikkelkansen. De actieve aanpak
tegen schulden moet daarom doorgezet worden. Kinderen moeten extra
ondersteund worden. Daarom willen wij o.a. het sport- en cultuurfonds
continueren, zodat kinderen mee kunnen doen met sport en cultuur.
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Vluchtelingen helpen
Het is onze opdracht om respectvol en gastvrij om te gaan met
minderheden in onze samenleving. Het CDA vindt het belangrijk dat in
het vluchtelingenwerk de statushouders en hun gezinnen goed begeleid
worden bij inburgering in onze stad. Hierdoor raken wij als inwoners
bekend met elkaars gewoonten en kunnen zij beter hun weg vinden in
een complexe samenleving.
Veilig zijn in het verkeer
Het CDA vindt dat inwoners van Lelystad zich veilig moeten kunnen
verplaatsen, of dat nu te voet, per fiets, scootmobiel, scooter of auto is. Dat
is niet alleen goed voor het woon- en werkverkeer, maar ook voor de
sociale verbondenheid in onze stad. We moeten elkaar kunnen vinden en
opzoeken. Onveilige verkeerssituaties moeten daarom verbeterd worden
en de doorstroming van het verkeer versoepeld. Wij willen vooral
opkomen voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Bij de
(her)inrichting van verkeerssituaties moet de gemeente voor een goede
en veilige doorstroming van fietsers zorgen. Het CDA Lelystad wil de
komende jaren een actieve aanpak van onveilige verkeerssituaties. Vooral
onveilige verkeersituaties bij scholen, sportclubs en wijkcentra verdienen
aandacht. Extra aandacht moet uitgaan naar de leerlingen die naar het
Porteum fietsen. De gemeente werkt al goed samen met
maatschappelijke organisatie zoals het GOL (Georganiseerd Overleg
Lelystad) en de Lelystadse fietsersbond om de fietspaden te verbeteren.
Wij willen goed onderhouden en duidelijk gemarkeerde brede
fietspaden.
To do


Meer geld voor verbeteringen die verkeersituaties veiliger
maken, zoals in de Voorstraat, langs de Buizerdweg en rondom
het stationsgebied.



Goed onderhouden en duidelijk gemarkeerde fietsroutes.



Vlotte en veilige doorstroming op de dreven.
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II. ZORG VOOR ELKAAR
Het CDA zet in op een samenleving met een sterke sociale
verbondenheid waarin er vertrouwen is in vrijwilligers, mantelzorgers en
professionele hulpverleners. Wij letten erop dat we in de gemeente niet
allerlei nieuwe regels gaan vastleggen die niet bijdragen aan een
oplossing voor maatschappelijke problemen. De meeste mensen die
zorg nodig hebben, willen dit zo goed en zo lang mogelijk in hun eigen
omgeving organiseren. Inwoners die dat nodig hebben, kunnen rekenen
op huishoudelijke hulp voor een schoon en leefbaar huis.

Maximale ziekenhuiszorg
Het CDA is blij met de stappen die St Jansdal heeft gezet na het pijnlijke
faillissement van het MC Zuiderzee. Hierdoor is er ziekenhuiszorg voor
Lelystad behouden. Dat moet de komende jaren verder worden
uitgebouwd.
Concreet
betekent
dit
uitbreiding
naar
24/7
verpleegbedden, 24/7 spoedzorg en aandacht voor ouderen- en
geboortezorg. De gemeente werkt al samen met zorgaanbieders en
maatschappelijke organisaties zoals de stichting Behoud Ziekenhuis
Lelystad en de Lelystadse huisartsen. Wij willen dat in Lelystad een
‘Tijdelijk Verblijf’ komt, zodat inwoners in hun eigen omgeving kunnen
herstellen. Bovendien vermindert dit de druk op onze huisartsen.
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Het landelijk beleid is erop gericht dat ouderen, gehandicapten en
mensen met een GGZ problematiek langer zelfstandig blijven wonen.
Gelukkig sluit dit beleid aan, hoewel het in essentie een
bezuinigingsmaatregel is, wat de meeste mensen zelf ook willen. Voor het
CDA betekent dit dat bij het uitwerken van dit beleid dat zelfstandig
kunnen wonen ruimhartige moet worden gefaciliteerd. Niet het
beschikbare budget moet de maatstaf zijn maar een menswaardig
bestaan in een passende woning met adequate zorg en de benodigde
hulp.
To do


Regeldruk een halt toeroepen.



Zorg voor hulpbehoevenden zo dicht mogelijk bij huis
organiseren.



Stevige inzet vanuit de gemeente voor de maximalisatie van de
ziekenhuiszorg in Lelystad.



Komst van een ‘Tijdelijk Verblijf’ in Lelystad.



Meer vraaggerichte zorg (ontschotten van zorgbudgetten) waar
dit de ziekenhuiszorg verbetert.



Goed openbaar vervoer naar het ziekenhuis in Harderwijk, met
extra aandacht voor inwoners in een scootmobiel.

Omzien naar elkaar
Een belangrijk onderdeel in de zorg is de ondersteuning door
mantelzorgers en zorgvrijwilligers. De zorg in Nederland zou ondenkbaar
zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van deze vrijwilligers. Het CDA
heeft daar grote waardering voor en voelt het als een plicht om
mantelzorgers bij hun zorgtaak te ondersteunen. De huisbezoeken door
vrijwilligers aan 75plussers willen wij verder ook uitbreiden. Zo kunnen
onze oudere senioren tijdig voorgelicht worden over het zorgaanbod.
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To do


Mantelzorgwaardering vanuit de gemeente en het respijthuis
continueren.



Mantelzorgmakelaars die mantelzorgers helpen met allerlei
regeltaken.



Uitbreiding van de huisbezoeken aan 75plussers.

Betaalbare zorg
Zorg voor elkaar gaat niet alleen over welke rechten we hebben, maar ook
over welke bijdrage we kunnen leveren. Goede zorg kost geld en niet
iedereen kan dat opbrengen. Het CDA vindt dat naast de zorgbehoefte
ook het draagkrachtbeginsel leidend moet zijn bij de beoordeling van de
hulpvraag. Tegelijkertijd versterken wij de huishoudelijke hulp voor
(kwetsbare) ouderen. In 2020 is er verder stevig bezuinigd op de
Jeugdzorg en WMO. Wat kunnen we doen om goede zorg in stand te
houden tegen redelijke kosten? Dat is de grote vraag. Een stap in de juiste
richting is om samen met zorgpartners, zorgverzekeraars en
maatschappelijke partners kritisch en frequent naar het zorgaanbod te
kijken. Belangrijker nog is om zorgvragen voor te zijn. Voorkomen is altijd
beter dan genezen. Het CDA vindt het daarom belangrijk dat we ons
inzetten om mensen te laten bewegen en gezonder te eten.
To do


Periodieke evaluatie van de zorguitgaven met zorgpartners,
zorgverzekeraars en maatschappelijke partners.



Gezonde leefstijl stimuleren.



Geen nieuwe coffeeshops toelaten.
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III. DUURZAME SAMENLEVING
Water, ruimte en groen zijn kernkwaliteiten van Lelystad. Het maakt de
leefomgeving prettiger en gezonder voor onze inwoners. Het CDA hecht
er waarde aan onze omgeving schoner door te geven aan onze kinderen
en kleinkinderen. De grote opgave voor de komende jaren ligt in het
tegengaan van klimaatverandering. De beste manier om bij te dragen
aan de beperking van klimaatverandering is door onze stad duurzamer
te maken.
Het CDA Lelystad kiest voor schone energie. Dat betekent dat we in de
jaren tot 2050 voor huizen en bedrijven de stap moeten zetten om van
het gas los te gaan. Een nodige stap, omdat de gaswinning in Groningen
stopt, maar ook een complexe en dure stap. Die overstap, hoe complex
ook, moet wel betaalbaar en behapbaar zijn voor inwoners en
ondernemers.
We
moeten
zoveel
mogelijk
streven
naar
kostenneutraliteit en flexibiliteit. We moeten ook ruimte laten voor
nieuwe oplossingen die de komende decennia zullen komen. Vanuit onze
contacten met inwoners en bedrijven zien wij de bereidheid om die stap
te zetten, zolang zij weten dat de lasten betaalbaar zijn en eerlijk worden
verdeeld. En bovenal dat zij goed worden betrokken bij belangrijke
besluiten. Samenwerking is het sleutelwoord.
To do


Betaalbare en haalbare energietransitie (van gas los).



Ondersteuning voor isolatie van en energiebesparing aan je huis.



Komst (nieuwe) energiecoöperatie(s) zodat inwoners medeeigenaar kunnen worden van bijv. zonneparken (Groene Reus).



Goede communicatie van de gemeente over verduurzamingsmogelijkheden, bijvoorbeeld via energiecoaches.



Voorbeeldfunctie van de gemeente en daarom binnen 10 jaar het
vastgoed van de gemeente energieneutraal maken.



Geen nieuwe biomassacentrales en bestaande centrale
duurzaam maken.
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Hergebruiken waar mogelijk
Inzet op een schone leefomgeving betekent dat we minder afval moeten
produceren en meer grondstoffen moeten (kunnen) hergebruiken. Wij
willen daarom weten of de huidige aanpak met het apart scheiden van
plastic, GFT, papier en restafval goed verloopt. Het CDA wil dat de lokale
overheid hierbij ook helpt door bewustwording te creëren en
samenwerking te zoeken tussen bedrijven, organisaties en lokale
initiatieven die met duurzaamheid bezig zijn.

To do


Inwoners faciliteren bij het vergroenen van de tuin.



Grondige evaluatie van de huidige aanpak afvalinzameling.



Overstap naar de ja-ja-sticker.



Stimulatie circulaire activiteiten van bestaande bedrijven en
gerichte acquisitie op nieuwe bedrijven.
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IV. KANSRIJK ONDERWIJS
Kansrijk onderwijs geeft kinderen en jongeren de kans hun talenten en
vaardigheden te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat dit in een
stimulerende, veilige en plezierige omgeving kan. Onderwijs is het begin
van een kind en jongere om deel te worden van een samenleving waarin
zij hun plaats kunnen innemen.
Aansluiting arbeidsmarkt
In deze omgeving is ook respect voor de leraar vanuit ouders en kinderen
belangrijk. Samenwerking met werkgevers is nodig om een goede
aansluiting op de arbeidsmarkt te borgen zodat inwoners van werk naar
werk kunnen gaan en kans hebben op een baan. Een baan is belangrijk
om armoede tegen te gaan. Initiatieven zoals het Lelystad Akkoord die
jongeren helpen bij het maken van hun beroepskeuze moeten worden
aangemoedigd.
Aanpakken lerarentekort
De gemeente moet zich samen met de scholen blijven inzetten om het
lerarentekort aan te pakken, zoals door een voorrangsregeling wonen
voor leraren.
To do


Een stad zonder zwakke scholen.



Voortijdig schooluitval voorkomen.



Beroepsonderwijs voor volwassenen in Lelystad verbreden.



Aantrekkelijke arbeidsmarkt creëren voor leraren.



Gemeentelijke acties organiseren met scholen om het
lerarentekort aan te pakken.



Aandacht voor het onderwijs in Nederlands als Tweede Taal (NT2)
aan volwassenen.
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Kansrijke start
Bij kansrijk onderwijs hoort ook dat iedereen dezelfde kans krijgt om te
leren. Dat betekent dat iedereen de mogelijkheid heeft om onderwijs te
krijgen die aansluit op zijn/haar niveau. De afgelopen jaren is hiervoor
door gemeente en rijk geïnvesteerd in het onderwijs. Dit geld is
bijvoorbeeld gebruikt voor het aanpakken van onderwijsachterstanden,
onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en een ‘klusklas’. Deze
investering, zover vanuit de gemeente, wordt gecontinueerd en het
onderwijs voor hoogbegaafden wordt uitgebreid. Samenwerking met
sociale partners om bij eventuele (gedrags)problemen tijdig te kunnen
acteren om schooluitval te voorkomen. Het doel hierbij is dat leerlingen
passend onderwijs krijgen.
To do


Aanbod van ‘Lelystad Hoogbegaafd’ uit te breiden.



Opname van succesvolle onderwijsprojecten in het regulier
aanbod na het eventuele wegvallen van rijksgelden.



Streven naar vestiging van Windesheim Almere-Lelystad.



Faciliteren van leerlingenvervoer, bijvoorbeeld als voor leerlingen
noodzakelijke onderwijsvormen niet in de eigen gemeente
aanwezig zijn.

Vernieuwing schoolgebouwen
Kansrijk onderwijs hoort in goede huisvesting. Vanuit de gemeente zijn er
in 2019 al goede plannen gemaakt met de basisschoolbesturen om de
basisscholen te vernieuwen en/of te verduurzamen. Het CDA wil dat de
gemeente doorpakt met deze plannen.
To do
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V. OP MAAT WONEN
Het CDA wil dat het lokale woonbeleid gericht is op kwaliteit en op
maatwerk voor verschillende doelgroepen. Dat betekent dat er voor
iedere Lelystedeling voldoende aanbod is voor een passende woning, die
bij zijn levensfase of situatie past. De woningen staan in gevarieerde
wijken waarin een mix is van sociale huur- en koopwoningen. Ook de
kwaliteit van de omgeving is op orde: het onderhoudsniveau van het
openbaar groen is goed en verpaupering wordt tegengegaan.
Meer woningen
Vooralsnog is er in Lelystad een tekort aan woningen. Voor jongeren is het
moeilijk om de woningmarkt te betreden. Daarom wil het CDA dat het
tempo van de woningbouw omhoog gaat van 380 woningen naar 2.000
woningen per jaar. Hierbij willen wij particuliere woningbouw-initiatieven
faciliteren, maar ook de starterslening behouden.
To do


Voldoende aanbod van woningen voor jongeren (zoals in de
vorm van eenkamerwoningen) en senioren. Van de nieuwe te
bouwen woningen zijn 1/5 voor starters en 1/5 voor senioren.



Behoud van de starterslening.



Het stimuleren van plaatselijke, collectieve particuliere
woningbouw-initiatieven. We stellen hiervoor grond beschikbaar.



Te streven naar 50% betaalbare woningen: sociale
huurwoningen, woningen met een middenhuur en betaalbare
koopwoningen.



Goed onderhoudsniveau van het openbaar groen en het
tegengaan van verpaupering van de leefomgeving.



Verloren ruimte binnen de bestaande stad te verrijken door
middel van het bouwen van woningen.
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Zelfbewoningsplicht bij koopwoningen.



‘Tiny Houses’ op ruime kavels in het groen.



Met medewerking van het rijk het tempo in de woningbouw
opvoeren naar 2.000 woningen per jaar, dusdanig dat dit
meebeweegt met de veranderende marktomstandigheden.

Meer voor senioren
Het aantal senioren in Lelystad gaat de komende jaren toenemen. Een
mooie ontwikkeling, omdat mensen gelukkig steeds ouder worden en
langer gezond blijven. Woningen die speciaal voor senioren ingericht zijn,
worden daarom steeds belangrijker. Zo kunnen zij langer thuis wonen en
dat heeft positief invloed op het gevoel van eenzaamheid. Het CDA wil
daarom volop inzetten op het bouwen van voldoende en verschillende
soorten woningen voor senioren, zoals ‘knarrenhoven’, zorgwoningen en
aanleunwoningen. De vraag naar passende woningen voor senioren
groeit en de woonwensen van onze senioren zijn divers. Een goede
doorstroming zorgt ervoor dat grotere woningen vrijkomen voor
gezinnen. Om senioren te helpen bij de stap naar een kleiner huis, wil het
CDA verhuiscoaches en meer woonprojecten van en voor senioren.
Belangrijk is ook dat de woningen voor senioren dicht bij voorzieningen
(zoals winkels en een bushalte) liggen en de leefomgeving ‘senior-proof’
is. Dat betekent een veilige en comfortabele openbare ruimte door het
verlagen van stoepranden met een gezamenlijke ontmoetingsplek op
loopafstand. Goede verlichting is hierbij ook relevant zodat senioren zich
ook in het donker thuis voelen.
To do


Ruim aanbod van seniorenwoningen in bestaande en nieuwe
wijken.



Verhuiscoach voor senioren.



Buurten ‘senior-proof’ maken.
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Meer voor jongeren
Een woning, goed onderwijs en een baan zijn belangrijk voor onze
jongeren. Maar het is ook belangrijk dat genoeg te doen is voor onze
jongeren in de stad. Wij zijn daarom als voorbeeld blij met de komst van
een bioscoop. Tegelijkertijd is het nodig dat we blijven werken aan een
aantrekkelijke stad voor onze jongeren. Het CDA vindt hierbij een
jongerenraad belangrijk. Hiermee krijgen onze jongeren invloed op hun
eigen leefomgeving en kunnen ze activiteiten ontplooien. Het is aan de
jongeren zelf hoe ze dit wensen te organiseren. Het CDA wil ze daarin
graag faciliteren. Daarnaast zetten wij in op het versterken van de
voorzieningen voor jongeren. Als voorbeeld willen wij inzetten op de
komst van een nieuwe skatebaan, voldoende plek in de bieb om te
kunnen studeren, evenementen gericht op jongeren en voldoende
ontmoetingsplaatsen in de stad.
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VI. EERLIJKE ECONOMIE
Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Dit betekent dat mensen
moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat
iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te
verdienen. Tegelijkertijd betekent dat ook dat we rekening moeten
houden met onze leefomgeving.

Lokaal ondernemerschap
Ondernemers hebben, naast een winstdoelstelling, oog voor
samenwerking met maatschappelijke instellingen, onderwijs en de
gemeente. De gemeente trekt daarom samen met lokale ondernemers
op in de uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid, duurzaamheid
en scholing. Eerlijk ondernemerschap kenmerkt zich door bewust te zijn
van de impact op de omgeving en door continuïteit op de langere termijn
voorop te stellen. Het betekent ook dat iedereen de kans krijgt om met
zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Hierbij hoort ook
beroepsonderwijs voor volwassenen.
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Het CDA vindt het belangrijk dat Lelystad een aantrekkelijke plaats is voor
bedrijven en hun medewerkers. Dit versterkt de ontwikkeling van onze
stad. Nu zijn er nog relatief veel inwoners in onze stad die buiten Lelystad
werken. Ondernemers moeten gefaciliteerd worden hun ambities waar
te maken in onze gemeente. Ook is het belangrijk dat onze stad blijft
investeren in belangrijke bedrijfstakken zoals de logistiek, (innovatieve)
agrarische sector, toerisme, de circulaire economie en een vlotte opening
van Lelystad Airport.
To do


Eén duidelijk aanspreekpunt voor bedrijven.



Ondernemersplatform als klankbord voor gemeentelijke plannen.



Aantrekkelijke, veilige en bereikbare bedrijventerreinen door ze
op te nemen in de strooiroutes (Oostervaart).



Gemeente

faciliteert

samenwerking

tussen

onderwijs,

het

bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.


Stevige inzet van de gemeente op inkoop bij lokale ondernemers.



Arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen.



Beroepsonderwijs voor volwassenen.

Kust vol kansen
Lelystad heeft een lange kunstlijn die strekt van de Oostvaarderplassen
tot voorbij de Maximacentrale. Deze kust geeft kansen om projecten te
realiseren op het gebied van wonen, werken en recreëren. Het CDA is dan
ook blij met het nieuwe Bataviastrand. Dit strand biedt mogelijkheden
aan de verdere ontwikkeling van Lelystad als watersportstad. Het
Bataviakwartier is een grote publiekstrekker met de Batavia Stad Fashion
Outlet, Batavialand en Bataviahaven. Het CDA wil dat de gemeente hierbij
goed samenwerkt met partijen om Bataviakwartier aantrekkelijk te
houden. De ontwikkeling van het Bataviakwartier mag tegelijkertijd niet
ten koste gaan van de ontwikkeling van het Stadshart.
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De Flevokust Haven is een haven met overslagkade en industrieterrein.
Medio 2021 werd bekend dat de Deense winkelketen JYSK hier een
distributiecentrum bouwt. Tegelijkertijd staan hier nog veel
bedrijventerreinen leeg. Het CDA vindt het daarom belangrijk dat de
gemeente inzet op het aantrekken van bedrijven.

‘’

Ondernemers
moeten gefaciliteerd
worden hun ambities
waar te maken.

‘’

To do


Vlotte ontwikkeling van het Bataviakwartier.



Promotie van de mogelijkheden aan de kust.



Stimuleren en faciliteren van ondernemen aan de Flevokust.



Aanleg van de N23/A23.



Goede OV-verbinding vanuit het centrum naar de kust.

Toerisme en recreatie
Met toeristische trekpleisters als de Markerwadden, Batavia Stad,
Batavialand, de Oostvaardersplassen en Aviodrome heeft Lelystad de
nationale en internationale toerist veel te bieden. Het CDA vindt dat de
(toeristische) ondernemers en de gemeente samen moeten werken om
de stad in binnen- en buitenland te promoten. Verder is het met de
toenemende drukte in deze gebieden van belang om dit gebied
infrastructureel beter te ontsluiten.
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In Lelystad is het goed recreëren. In Lelystad en omgeving is een goed
fiets- en wandelpaden netwerk en zijn er mooie moutainbikepaden. In en
om Lelystad zijn verder meerdere maneges en pensionstallen actief en er
zijn enkele tientallen kleine stallen in de omgeving van de Groene Velden
en de Bronsweg. Aanleg en onderhoud van ruiterpaden, samen met de
betrokken ondernemers en recreanten, creëert een belangrijke
aantrekkingskracht voor mensen die willen wonen in een omgeving waar
de hippische sport en recreatie kan worden bedreven.
To do


Goede bereikbaarheid van de toeristische trekpleisters.



Promotie van de vele fiets- en wandelmogelijkheden in en rond
Lelystad.



Samen met ondernemers aandacht voor ruiterpaden.

Agrarische sector en buitengebied
De vele moderne agrarische bedrijven en een groot aantal
kennisinstituten geven karakter aan ons buitengebied. Het CDA wil deze
ondernemingen stimuleren zich verder te ontwikkelen. Een economisch
sterk op innovatie gericht en kansrijk ondernemersklimaat is de beste
garantie voor het behoud van de leefbaarheid van het buitengebied. Een
buitengebied waar op een verantwoorde manier voedsel wordt
geproduceerd, duurzame energie wordt gewonnen en de natuur op een
verantwoorde manier wordt beheerd. Initiatieven om de sterke
agrarische sector verder uit te bouwen kunnen rekenen op de steun van
het CDA. Omdat de landbouwgrond van zeer goede kwaliteit is, wil het
CDA inzet op dubbelgebruik (zoals op daken) bij eventuele zonneweides.
Landschappelijke inpassing is hierbij belangrijk.
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To do


Ruimte geven om te ondernemen zodat het buitengebied
aantrekkelijk blijft.



Goed onderhoud en waar nodig verbreding van de wegen in het
buitengebied.



Verantwoord beheer van de bermen om onveilige situaties en
onkruiddruk te voorkomen.



Goede samenwerking tussen bewoners van het buitengebied en
de gemeente Lelystad.



Benutten van het agrarisch buitengebied vanuit toeristisch
oogpunt.

Stadshart, Lelycentrum en wijkcentra
Het CDA is positief over de komst van een bioscoop naar het Stadshart en
de bouw van woningen in Parkwijk en het Theaterkwartier. Dit zorgt voor
een impuls van het Stadshart en is een mooie aanvulling op de Agora,
bibliotheek, Kubus en Corneel. Tegelijkertijd blijft de leegstand in het
Stadshart een probleem. Om de leegstand aan te pakken is het belangrijk
dat de gemeente goed samenwerkt met de winkeliers en
vastgoedeigenaren. Verder moet de bestrating in de Neringpassage
worden vervangen. Het CDA wil ook doorpakken met het bouwen van
woningen in en rond het Stadshart zoals op de locatie van de voormalige
Arcus en het creëren van woningen in leegstaande panden.
Het Lelycentre is het oudste winkelgebied van Lelystad. Voor de (oudere)
inwoners en de vele bewoners van de in de omliggende wijken
gevestigde zorginstellingen is dit het primaire winkelgebied. Het CDA wil
dat dit winkelgebied veilig en goed kan blijven functioneren. Een aantal
wijken in Lelystad beschikt over winkels voor de dagelijkse
boodschappen. De uitgestrektheid van de stad maakt dit ook nodig. Het
voorzieningenniveau in de wijken mag niet ten koste gaan van het
Stadshart.
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To do


Aansprekende bebouwing rondom en in het Stadshart.



Gastvrij Stadshart met een divers aanbod van winkel-, horeca- en
entertainmentvoorzieningen in het centrum.



Veilig Lelycentre als plek om te winkelen en te wonen.



Goede wijkcentra, maar hier geen uitbreidingen ten koste van het
Stadshart.
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VII. GEZONDE GEMEENTEFINANCIËN
We willen dat de gemeente als een goede rentmeester met haar geld
omgaat en dit gezond investeert. Onze uitgangspunten voor het
financieel beleid zijn daarom: zorgvuldigheid, spaarzaamheid,
transparantie en lage lokale lasten. Hierbij hoort dat de gemeente
duidelijk kan maken hoe het gemeentelijke geld is uitgegeven.
Het grootste deel van dit geld ontvangt de gemeente van de
Rijksoverheid. Een relatief klein deel komt uit lokale heffingen en
belastingen zoals de OZB (onroerendezaakbelasting). Het CDA is voor
lage lokale lasten en wil dat de OZB alleen stijgt met de inflatie.
To do


OZB stijgt alleen met de inflatie.



Sluitende meerjarenbegroting.



Goede verantwoording bij projecten en subsidies.



Afbouwen van schulden en financiële buffers op peil houden.
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VIII. IEDEREEN SPORTIEF
Het CDA vindt het belangrijk dat jong en oud in Lelystad kan sporten en
bewegen. Sport is een gezonde vrijetijdsbesteding en zorgt ervoor dat
mensen zich kunnen ontwikkelen. Sport verbindt mensen. Daarom
moet sport voor iedereen toegankelijk zijn.

Wij kunnen meer doen om inwoners te laten weten wat de
mogelijkheden zijn om te kunnen sporten. Daarom moeten de sportzalen
en -velden eigentijds zijn en blijven. Hiervoor is het nodig dat verouderde
faciliteiten zoals ’t Kofschip worden vervangen door nieuwe
sportfaciliteiten. De gemeente zal goed moeten samenwerken met onze
sportverenigingen en maatschappelijk partners, zoals het onderwijs.
Daarom is het CDA blij met het Lelystadse Sportplatform. Dit is een
platform van verenigingen en commerciële sportaanbieders. Het CDA
ziet dit platform als een volwaardige gesprekspartner voor onze
gemeente en het Sportbedrijf.
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In beweging blijven
Sporten en bewegen is ook belangrijk voor senioren. Dit draagt eraan bij
dat senioren langer en prettig thuis kunnen blijven wonen. Daarom willen
wij activiteiten stimuleren, die senioren aanzetten om te sporten en te
bewegen. Hierbij is er aandacht voor dat deze activiteiten dicht bij huis
kunnen worden gerealiseerd en werkt de gemeente samen met
zorgverzekeraars om valpreventie onder de aandacht te brengen.
To do


Vervanging van de verouderde sportzalen en sportvelden door
moderne sportfaciliteiten.



Sport voor jong en oud. Voorzetten van het jeugdsportfonds voor
jongeren tot 18 jaar en uitbreiding hiervan voor volwassenen.



Goede samenwerking met sportverenigingen door de gemeente
en ondersteuning van clubs, bijvoorbeeld met het creëren van
een veilig en positief sportklimaat.



Actieve promotie van sportmogelijkheden zoals via
Scholierensport.



Zorgen dat buurtsportcoaches hun werk kunnen blijven doen.



Sportveldjes en groene speeltuinen in de (toekomstige) wijken.



Ondersteuning van sport- en beweegactiviteiten voor senioren.

26

CDA-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

