IEDER KIND EEN
KANSRIJKE START
Goed onderwijs:
• Goede huisvesting: De gemeente
vertraagd niet en komt de afspraken
voor nieuwe schoolgebouwen na
• Samen met de scholen het lerarentekort aanpakken
• Een miljoen voor het onderwijs
Iedereen sportief:
• We maken het makkelijker om mee
te doen met sport
• Verouderde sporthallen en sportvelden gaan we vervangen
• Er komt een nieuwe, moderne
sporthal bij het Porteum

MAAK KENNIS MET DE MENSEN VAN HET CDA
'Faciliteer ondernemers zodat ze hun
ambities waar kunnen maken in onze
stad', Marcel van Dongen (nr. 2) - op
de foto links
'Investeren in elk kind, wat in de
toekomst ook waarde vindt', Harma
Nijhuis (nr. 4)
'Niet of jij of ik, maar zij-aan-zij', Jelle
Hijmissen, Lijsttrekker

'Jongeren verdienen een kansrijke
start en een betaalbaar huis', Joël
Graanoogst (nr. 3) - op de foto rechts
'Met kunst en cultuur kunnen we
onze stad verrijken en talent een
platform geven', Klaas Luinstra (nr. 8)

SAMEN
STERKER
Jelle
Hijmissen

'Belangrijk is dat inwoners gezond
oud kunnen worden in hun eigen
stad', Marieke van der Waal (nr. 11)

Website: www.cda.nl/Flevoland/Lelystad
E-mail: cdalelystad@gmail.com
Facebook, Twitter en Instragram: @CDALelystad

BINNENKORT KUNT U WEER STEMMEN

SAMEN STERKER

14, 15, 16 maart gemeenteraadsverkiezingen
In maart kunt u kiezen voor een nieuwe gemeenteraad. Het CDA
kiest voor een open, democratische rechtsstaat. Ieder mens doet
mee. Kent rechten en plichten en heeft oog heeft voor de (mening
van de) ander.
Wij kiezen voor een politiek van samenwerking. Alleen als we ons
samen verantwoordelijk voelen kunnen we de uitdagingen aan die
voor ons liggen.

ONS THUIS

Een fijne plek om te wonen

ZORG VOOR ELKAAR

Inwoners en gemeente weten zich met elkaar verbonden
Goede zorg is beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar:
• We werken samen met St Jansdal, zodat de ziekenhuiszorg wordt versterkt
We gaan hierbij voor een volwaardig ziekenhuis
• We versterken de huishoudelijke hulp voor een schoon en leefbaar huis
• De inzet van (jonge) mantelzorgers blijven we waarderen en er komt een
mantelzorgmakelaar die helpt bij regeltaken
• We gaan de strijd aan tegen armoede en eenzaamheid
Een dienstbare overheid, die er is voor haar inwoners:
• De publieksbalie in het stadhuis blijft open voor persoonlijk contact
• Er komt een lokale ombudsman die onpartijdig klachten onderzoekt

DURF DUURZAAM

Werken aan de wereld van morgen

Een passend en betaalbaar thuis voor iedereen:
• 1 op de 5 nieuwe woningen zijn voor starters, zowel koop- als huurwoningen
• 1 op de 5 nieuwe woningen zijn voor senioren. Hierdoor komen er gezinswoningen vrij
• Grond toewijzen voor collectieve woningbouwinitiatieven van inwoners

Samen zorgen voor een groene toekomst:
• Voor iedereen een betaalbare energierekening. We helpen, waar nodig, met
de isolatie en energiebesparing aan je woning
• Energietransitie: Lokale initiatieven en innovatie stimuleren
• We betrekken inwoners en ondernemers voordat we grote besluiten nemen

Veilige wijken:
• We handhaven. Criminaliteit en illegale kamerhuur horen niet in onze stad
• We maken woonwijken 'seniorproof', zodat ouderen zich makkelijk en veilig
kunnen verplaatsen

Goede samenwerking met en steun voor lokale ondernemers:
• Groeikansen creëren door investeren in en samenwerken met het onderwijs
• De gemeente gaat ervoor om meer in te kopen bij lokale ondernemers
• Lage lokale lasten: De OZB stijgt enkel met de inflatie

