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Toespraak wethouder Jop Fackeldey op BKL Nieuwjaarsgala 10 januari 2015 

 

Dames en heren, 

Uiteraard begin ik – gewoonte-  en traditiegetrouw – met U zowel zakelijk als privé een 

gezond, vrolijk en ondernemend 2015 toe te wensen. Over “Feeling good” gesproken.  

Genieten van zoveel Lelystads talent is een mooi begin. Dank aan het bestuur van de 

bedrijfskring dat ik hier met U wat terug kan kijken op 2014, maar vooral vooruit kan kijken 

naar 2015. Ik doe dat dit jaar aan de hand van de trends die trendwatcher Adjied Bakas elk 

jaar uitbrengt. 

Voor Chinezen was 2014 het Jaar van het Paard, dat wil zeggen een jaar waarin we met 

veel enthousiasme en charme zouden beginnen aan allerhande nieuwe plannen. En de 

spreuk van Bakas voor  2014 was: “Alleen door tegenwind komt een vlieger omhoog.” 

Tegenwind was er, meer dan genoeg. De economie trok toch minder snel aan dan we allen 

hoopten, de werkloosheid steeg en de onzekerheid nam toe.  

En toch is in economisch opzicht 2014 helemaal zo slecht nog niet geweest. In vele 

opzichten denk ik een kanteljaar, waarin we inderdaad met allerhande nieuwe plannen 

begonnen zijn en waarin die vlieger  omhoogkwam. Voor wat betreft de werkgelegenheid in 

Lelystad ben ik optimistisch. In de crisisjaren bleef de werkgelegenheid in Lelystad al redelijk 

intact. Inmiddels bent u weer aan het investeren en verwacht ik in navolging van het CPB en 

DNB een lichte groei van de werkgelegenheid in Lelystad voor 2015. Meer werkgelegenheid 

betekent overigens niet dat het ook met de werkloosheid onmiddellijk de goede kant op gaat. 

Over de werkloosheid in Lelystad ben ik somberder gestemd. Ik vrees dat die in 2015 nog 

verder kan oplopen. Dit heeft met name te maken met de groei van de beroepsbevolking; die 

groeit  helaas harder dan het aantal banen. Vanwege de grote uitgaande pendel worden 

onze inwoners die buiten de stad werken dus ook vaak elders werkloos. Bovendien weten 

we dat de werkloosheid meestal daar neerslaat waar het opleidingsniveau het laagst is . Het 

is ook daarom van het grootste belang dat we blijven werken aan het opleidingsniveau van 

de huidige en toekomstige beroepsbevolking. Ik wil me daar samen met mijn collega’s sterk 

voor maken en kom daar verderop in deze bijdrage op terug. 

Terug naar de vliegers. Met autoweek-live zijn Lelystad en het luchthavengebied stevig op 

de Nederlandse kaart gezet. We hebben  tijdens de eerste editie van de Dutch Match Cup 

Lelystad effectief in de etalage gezet en naast alle – wereldwijde – publicteit in 3 dagen tijd 

met zo’n 400 ondernemers gesprekken zijn gevoerd. Op de DMC kom ik  later nog terug. 

Nieuwe plannen, die waren er ook.  In 2014 hebben we meer informatieve gesprekken 

gevoerd over uitbreidingen of verhuizingen dan de voorgaande 3 jaren bij elkaar.  Er zijn 

positieve geluiden  uit de markt (ontwikkelaars, exploitanten, financiers, bedrijven). Partijen 

denken weer na over de toekomst. Ik noem het concretiseren van een humanimal gebouw, 

waarin bedrijven die ontstaan zijn uit de WUR zelfstandig verder gaan en de uitbreiding van 

bestaande ondernemingen zoals Axflow en niet te vergeten de start van de bouw van 

Aviocom op de luchthaven. Met de uitbreiding van de forelvisvijvers van Toms creek, de 

midgetgolfbaan bij surfschool paradiso en de vestiging van paintball scope is het recreatief 

aanbod weer mooi versterkt. Dat is vast een voorbode van de ontwikkelingskansen die de 

Oostvaardersplassen ofwel onze nieuwe wildernis, zeker nu ze zo prominent op de kaart zijn 

gezet, nog gaan bieden.  Zo maar een aantal voorbeelden . 
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Maar hoe zorgen we er nu voor dat die economische vlieger in de lucht blijft ? Voor het 

antwoord ben ik ook maar weer eens bij Bakas te rade te gaan. 2015 is het jaar van de geit. 

Ondanks dat geiten mekkeren is dit jaar geen jaar voor gemekker, maar voor aanpoten zo 

valt te lezen. Dat bevalt me.  Een geitenjaar staat volgens de Chinezen (en Bakas) voor 

teamwork. En de spreuk voor 2015 sluit daar bij aan “Als je alles loslaat heb je twee handen 

vrij om de toekomst te grijpen”. 

Teamwork en samenwerking, maar vooral ook loslaten is alleen effectief als de partners 

elkaar vertrouwen, niet alleen met de mond, maar vooral ook dat vertrouwen kunnen laten 

zien.  Loslaten kan alleen als je zeker weet dat je, als je dreigt te vallen, opgevangen wordt. 

En dat moet wederzijds zijn. U kent vast het verhaal  van de boer en de bakker. Een bakker 

kreeg boter van een boer en de boer brood van de bakker. Na een tijdje viel het de bakker 

op dat de stukken boter van de boer, die drie pond zouden moeten wegen, steeds lichter 

werden. Zijn weegschaal gaf hem gelijk en hij klaagde zijn boterleverancier aan bij de 

rechter. Uw stukken boter zouden niet het vereiste gewicht hebben, zei de rechter tegen de 

boer. Dit stuk zou drie pond moeten wegen, het weegt echter veel minder. Dat is uitgesloten, 

meneer de rechter, zei de boer, ik heb het elke keer nagewogen. Misschien kloppen uw 

gewichten niet, meende de rechter. Hoezo gewichten, vroeg de boer stomverwonderd. Ik 

heb helemaal geen gewichten, die gebruik ik nooit. Maar waar weegt u dan mee als u geen 

gewichten heeft, vroeg de rechter. Heel eenvoudig, zei de boer, ik krijg mijn brood van de 

bakker en hij krijgt boter van mij. Een brood weegt drie pond dus leg mijn boter links op de 

weegschaal en een brood rechts en zo weeg ik dat af. 

Overheid en bedrijfsleven zijn als die boer en de bakker. We zijn afhankelijk van elkaar. Zo 

vraagt de nieuwe participatiewet dat we elkaar vinden. Ik ben blij dat niet gekozen is voor 

een quotumregeling waarbij u als werkgever verplicht wordt mensen te plaatsen. Dan gaan 

we sjoemelen met gewichten in plaats van elkaar te vertrouwen. Tegelijkertijd vraagt dat wel 

van u en ons dat we ons inspannen werk te bieden. En daar hebben we een prima voertuig 

voor: het werkbedrijf Lelystad. U kunt het verschil maken voor stadsgenoten die op dit 

moment zonder werk zitten. En voor u zitten daar ook aantrekkelijke voordelen aan.  Onno 

Vermooten van het werkbedrijf kan U – voor zover u dat nog niet weet – alles daarover 

vertellen. In 2015 gaan we wat ons betreft die samenwerking intensiveren. Niet alleen 

overigens van uw kant met het bieden van werk, tegelijkertijd zullen wij moeten zorgen dat 

de mensen die bij U komen werken op hun taak toegerust zijn. Stages spelen daarbij een 

belangrijke rol. Hoeveel stagiaires van bijvoorbeeld het MBO heeft u al geplaatst ? Naast het 

vakcollege, waar uw bedrijfskring een belangrijke rol in speelt hebben provincie en gemeente 

afgelopen jaar het initiatief genomen om te komen tot de technocampus Lelystad Airport. Op 

basis van concrete behoefte van het bedrijfsleven zullen op Technocampus Lelystad Airport 

nieuwe arbeidskrachten opgeleid worden. Het gaat hierbij om zowel jongeren als 

volwassenen die opgeleid en/of omgeschoold willen worden naar technische 

luchtvaartgerelateerde beroepen. De vlieger is opgelaten, maar alleen samen zullen we 

ervoor kunnen zorgen dat die gaat vliegen.  

Samenwerken is ook samen verantwoordelijkheid nemen. Nadenken over 

verantwoordelijkheden hoort bij het jaar van de geit. Zo zijn we in 2014 al met 

stadstafelgesprekken begonnen.  Samen denken  we na over de vraag: waar zijn we als 

gemeente nu wel van en nu niet van. Waar moeten we ons geld aan uitgeven en waaraan 

juist niet. Die gesprekken gaan komend jaar door. Eén concreet idee pakken we inmiddels 

op: het komen tot een lokaal sociaal akkoord tussen ondernemers/werkgevers, onderwijs  en 
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de gemeente. Wat heeft u van ons nodig aan arbeidskrachten om goed te kunnen 

functioneren? Hoe kunt u ons helpen die arbeidsplaatsen in te vullen met Lelystedelingen die 

op dit moment geen werk hebben of die met een beperking te maken hebben. Het brood en 

de boter zal ik maar zeggen. 

Samenwerken kan ook heel concreet. U geeft daar zelf vorm aan, zo organiseert platform 

Noordersluis op 30 mei 2015 weer de open dag op het bedrijventerrein. Een mooi voorbeeld 

van ondernemers die met elkaar iets organiseren. En we doen het samen. In een proces dat 

we co-creatie hebben genoemd zijn samen met de ondernemers op Larserpoort plannen 

gemaakt voor de herstructurering van dit bedrijventerrein. In 2015 gaan we die plannen 

uitvoeren. En op dezelfde manier willen we met U kijken naar de overige bestaande 

bedrijventerreinen. 

Samenwerken betekent ook er zijn voor U als u ons nodig hebt. Vandaar dat we in 2014 

gestart zijn met het Ondernemersplein. Een plaats waar u als ondernemer terecht kunt met 

al uw vragen en opmerkingen. We gaan komend jaar de activiteiten op het 

Ondernemersplein uitbreiden en wat ons betreft voor en door ondernemers.  Het 

ondernemersplein is niet alleen het ene loket, u kunt er – zeker als we wat verder in het jaar 

zijn – terecht voor ondersteuning van uw ondernemerschap. Zelf wil ik daar graag ook 

invulling aan geven. Ieder maandag van 11.00 – 12.00 houd ik een open spreekuur op het 

ondernemersplein. Kom langs om uw zorgen te delen, uw successen te melden, uw vragen 

te stellen of gewoon voor een kop koffie. Bij die dienstverlening hoort ook een open oor en 

zoeken naar oplossingen voor ondernemers waar het even tegenzit.  Wat dat betreft zijn we 

trots aan de wieg gestaan te hebben van het MKB Doorstartfonds. Het eerste krediet uit dit 

fonds is inmiddels verleend aan een Lelystads bedrijf met meerdere medewerkers.  

Ik noemde 2014 eerder een kanteljaar. Dat zal het achteraf blijken te zijn. Zeker voor onze 

luchthaven. In 2014 zijn eigenlijk alle belangrijke politieke stappen gezet. De afronding, met 

het advies van de Raad van State en de formele besluitvorming, zal naar verwachting nog dit 

kwartaal plaatsvinden. Niet voor niets kondigde Schiphol CEO Jos Nijhuis tijdens zijn 

nieuwjaarsreceptie aan dat de aanbesteding voor de verbreding en verlenging van de baan 

gestart wordt. Met de huidige groeicijfers van Schiphol (met 3% naar 439.000 

vliegtuigbewegingen per jaar) zitten we nog maar 20.000 bewegingen, dus nog minder dan 2 

jaar, af van het moment waarop Lelystad klaar en operationeel moet zijn. 1 april 2018 zou 

dus wel eens te laat kunnen zijn. Ondertussen zien we dat de aankondiging van de 

daadwerkelijke ontwikkeling nu al zijn effect heeft op de interesse van bedrijven om zich op 

en rond de luchthaven te vestigen. Ook de door uw BKL georganiseerde runway to 

opportunities was zeer succesvol. Graag complimenteren we U met uw inzet ook op dit 

terrein. Sowieso zijn we blij met de BKL als gesprekspartner, kritisch waar dat als 

belangenbehartiger moet, maar een partner waar we samen gaan voor onze stad.  

Voor Flevokust geldt iets soortgelijks. Ook daar is sprake van een kanteljaar en ook daar zijn 

we blij met de actieve steun van uw bedrijfskring.  De provincie heeft besloten de 

buitendijkse haven te gaan ontwikkelen. Een moedig besluit en  belangrijk voor onze stad. 

Het komend kwartaal zal onze gemeenteraad moeten besluiten of en zo ja op welke wijze 

het aansluitende natte bedrijventerrein ontwikkeld kan gaan worden. Ik denk dat het voor de 

werkgelegenheid van onze stad van groot belang is dat dat gebeurt. De gesprekken 

daarover zien we met vertrouwen tegemoet. Want vertrouwen en samenwerken zijn ook hier 

sleutelwoorden. 
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Er zijn nog twee ontwikkelingen die ik met u door wil nemen. Als eerste ons stadshart. 

Bakas, en met hem vele anderen, constateert een trend in de retail om te komen tot nieuwe 

formules, kleinere winkels en meer e-commerce. Het effect zien we helaas om ons heen. 

Waar oude masterplannen gericht waren op groei, zullen we wegen moeten zoeken om te 

komen tot een compact en aantrekkelijk stadshart. We is in dat geval breed. Als gemeente 

zijn we er wel van, maar gaan we er maar beperkt over. Er wordt keihard gewerkt om in 

gesprekken met eigenaren, in het nadenken over het verbeteren van de openbare ruimte en 

het organiseren van koopkrachtaantrekkende activiteiten ook hier een kanteling te bereiken. 

Met de aanpak van het stadhuisplein begin dit jaar – nog een mooi voorbeeld van co-creatie 

– wordt daarmee de eerste zichtbare stap gezet. Overigens moeten we niet vergeten dat er 

wel degelijk nu al  lichtpuntjes zijn. Met de groentenspeciaalzaak en bakkerij aan het 

Agoraplein zijn gelukkig de verswaren weer terug in het stadshart en met de start van de 

biologische markt,  de nieuwe plaatsing van de markt, de opening van de eetalage en de 

start van de dansschool en de stichting Utopolis in de oude bioscoop zijn stapjes gezet.  En 

ook het feit dat investeerder Amvest gaat investeren in haar woningcomplexen aan de 

stationsweg en de reaalhof is een positief signaal. Amvest had er immers ook voor kunnen 

kiezen deze complexen in de verkoop te zetten, maar ze staan gelukkig op de lijst 

“behouden en investeren”.  Zo moeten we kleine successen vieren en samen hard aan de 

bak om die af te dwingen. Of de brievenschrijverij de polemiek tussen de 

ondernemersvereniging en de gemeente daarbij helpt vraag ik me af. Zwarte pieten is – 

zeker sinds de afgelopen decembermaand – een bijzonder zinloos gezelschapsspel.  Geen 

gemekker; samen aanpoten zou ik zo zeggen. En uiteraard doen we dat graag samen met 

de ondernemersvereniging, sterker nog we MOETEN dat samen doen.  

Tenslotte de kust en wat we zo mooi noemen de leisure markt. Volgens Bakas gaan we op 

weg naar een driedaagse werkweek. Dat lijkt mij voorlopig nog sterk. Maar Het volume aan 

dagtochten in Nederland is groot. Gemiddeld onderneemt men vijf vrijetijdsactiviteiten van 

een uur of langer per persoon per week.  En dat aantal stijgt. Dat is goed nieuws voor onze 

kust. Want naast de uitbreiding van Bataviastad die voorzien is in 2015, heb ik goede hoop 

dat we voor wat betreft Batavialand na de plannen uit 2014 nu de eerste concrete effecten in 

2015 gaan zien. 

Lelystad en Bataviahaven zijn door de Dutch Match Cup definitief op de kaart gezet als 

watersportcentrum voor Nederland. D e vele gesprekken die de havendirectie sinds dat  

evenement voert over nieuwe activiteiten die graag naar Lelystad willen komen, bevestigen 

dat. Overigens kunt u ook als bedrijfleven participeren en profiteren van deze Dutch match 

Cup. Joop van Diest kan u er alles over vertellen. Als klap op de vuurpijl tenslotte kondigde 

Stipreizen aan al in 2015 een aantal cruises aan met vertrek en aankomst (en soms alleen 

aankomst) in Bataviahaven in haar programma op te nemen. Een kans, niet alleen voor de 

haven, maar voor alle ondernemers aan de kust.  

Dames en heren, ik zou graag nog en tijdje doorgaan. Laat ik dat niet doen. In 2015 grijpen 

we gezamenlijk, ze stel ik voor, de toekomst. Met uw boter en ons brood….of andersom. 

Ik dank U voor uw aandacht 

 


