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DENKEND AAN LELYSTAD

EEN NIEUW KRUISPUNT?

Eind jaren tachtig stond Lelystad op een kruispunt. Externe ontwikkelingen leken de stad 
bijna onvermijdelijk in een neergaande spiraal te duwen. Dat heeft Lelystad niet laten 
gebeuren. Met medewerking van velen is een plan ontwikkeld met een looptijd van een jaar 
of tien, het Masterplan, en dat plan is daadwerkelijk uitgevoerd. Ook al is de economie van 
de stad nog kwetsbaar, stedenbouw, volkshuisvesting, wegen, vervoer en de ontwikkeling 
van bedrijvigheid staan er veel beter voor. Anders gezegd: er is met succes gewerkt aan de 
fysieke structuur, aan de harde kant van de stad.

Dat roept - juist nu - de vraag op: is er voldoende aandacht voor de zachte kant van de stad, 
voor de sociale en maatschappelijke structuur en vooral voor de toekomst daarvan. 
Immers, er vinden grote veranderingen plaats, nu en zeer binnenkort, zoals:
- De decentralisatie van rijkstaken naar de gemeente (transitie) op terreinen als participatie, 
jeugdzorg, ouderenzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en woningbouw
- De versnippering van de lokale politiek, mede door minder draagvlak van traditionele 
landelijke partijen
- Het zoeken naar een nieuwe, meer betrokken, meer bepalende rol voor de burger, naar 
een nieuwe verhouding tussen burger en bestuur

Kan de stad dit aan? Staat Lelystad op een nieuw kruispunt? Is er een nieuw plan nodig?

Op 19 maart kiezen wij een nieuwe gemeenteraad. De nieuwe Raad zal zich buigen over de 
beleidsplannen voor de komende jaren en zich daarbij ondermeer baseren op de huidige 
stand van zaken en de wensen die zijn geformuleerd in de diverse verkiezingsprogramma’s. 
Daar zou het niet bij moeten blijven. In dit manifest vraagt de Partij van de Arbeid aan de 
nieuwe Raad meer te doen dan het goedkeuren van een collegeprogramma en het benoe-
men van wethouders. Dat meer gaat in elk geval over twee zaken: meer visie op de ontwik-
keling van Lelystad op de (middel)lange termijn en meer betrokkenheid van burgers en 
instellingen bij het opstellen van die visie. Het meer gaat over de kracht van Lelystad.

Manifest



EEN STAD DIE LEEFT!

OPROEP: WERK AAN DE KRACHT VAN LELYSTAD

De Partij van de Arbeid roept de nieuwe Raad, het nieuwe College op te werken aan een 
nieuw actieplan voor de toekomst dat zich met name richt op de sociale structuur, op een 
betere leefstad. Dit plan presenteert de visie op de stad voor de komende tien jaar en 
inventariseert wat de stad moet doen om die visie te realiseren. Dit plan komt tot stand 
dankzij een actieve en intensieve inbreng van burgers, instellingen, bedrijven en deskundi-
gen en laat zich niet blokkeren door politieke stokpaardjes. Het opstellen van dit plan geeft 
iedereen die Lelystad ter harte gaat ruimte mee te praten en te beslissen over het inrichten 
van zijn eigen stad.

De kracht van Lelystad zijn de inwoners, de werkenden in onderwijs en zorg, de vrijwilli-
gers, de werkers in de bedrijven. De kracht van Lelystad is het samen werken aan de 
toekomst. De toekomst van Lelystad, daarin toont de stad haar ware kracht.

Zullen wij afspreken dat dit plan over een jaar, bijvoorbeeld op 19 maart 2015, klaar is?

Chris Leeuwe en Jaap van Gelder
Lelystad, 15 maart 2014

Lelystad is een jonge stad, die op veel punten afwijkt van de gemiddelde stad in Nederland. 
De verleiding is groot om vooral te wijzen op de moeilijkheden, de problemen, zoals de 
kwetsbare sociale structuur van de stad, het ontbreken van achterland, ontoereikende 
(rijks-)financiering van voorzieningen in zorg en welzijn, een hoge werkloosheid en het 
ontbreken van hoger onderwijs. Allemaal waar, maar het alleen belichten van de donkere 
kant doet de stad onrecht.

Want Lelystad is ook een trotse, zelfbewuste stad. Een stad, waar burgers meer dan elders 
actief zijn als vrijwilliger, een stad met een bloeiend cultureel leven, een stad met veel en 
mooi openbaar groen, een stad met veel en veelzijdige sportvoorzieningen, een stad met 
een aantal grote toeristische trekpleisters. Net als twintig jaar geleden, toen het vooral over 
fysiek bouwen ging, moeten wij nu al die positieve krachten mobiliseren om de veranderin-
gen, die door velen als bedreiging worden gezien, te gebruiken voor het bouwen aan een 
sterke stad, waar het nog fijner is om te wonen, te werken en te leven dan nu al het geval is. 
De transitie als kans!
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