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Inleiding
Over een stad waar het goed mee gaat
Lelystedelingen zijn trots op hun stad. Waar vind je elders zoveel
ruimte. Ruimte om te bouwen. Ruimte om te denken. Ruimte om te
experimenteren. Ruimte om van te genieten. We zijn trots op die
ruimte, op het vele groen, de kunst in de openbare ruimte, de centrale
ligging en goede verbindingen, het schone milieu, de vele en actieve
sportverenigingen en trots op de innovatiekracht van onze bedrijven
en inwoners.
Lelystad is een centrum van verkeer over water. Lelystad beschikt over
vijf jachthavens, een commerciële toeristenhaven en een
overslaghaven. In Batavialand wordt de geschiedenis van maritiem
Nederland (handel, polders, dijken, schepen) verteld.
En er is meer. Lelystad heeft een internationaal vliegveld, dat de
komende jaren verder wordt uitgebouwd. Op het vliegveld wordt in
het Aviodrome de geschiedenis van vliegend Nederland verteld. In
Lelystad is een koopcentrum dat meer dan 2,5 miljoen bezoekers
trekt. Er zijn hypermoderne onderzoeksinstituten en zeer moderne
boerderijen. In Lelystad liggen de Oostvaardersplassen en de Marker
Wadden. Lelystad beschikt over grote parken en bossen. Kortom, in 50
jaar is Lelystad een echte, volwaardige en aantrekkelijke stad
geworden.
Maar een stad is nooit af. Er blijven altijd inwoners die aandacht nodig
hebben, die niet kunnen zonder gemeentebestuur dat zich voor hen
inzet en zich richt op bestaanszekerheid voor iedereen. De PvdA is de
partij die vindt dat het in een stad vooral om mensen en relaties gaat.
De partij die verbinden als werkwoord beschouwt en die solidariteit
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als vanzelfsprekend uitgangspunt hanteert. Het is vanzelfsprekend dat
de PvdA iedere vorm van discriminatie onacceptabel vindt.

Leeswijzer
Dit programma legt in vier hoofdstukken de nadruk op:
‣ Lelystad - als jonge stad
‣ Lelystad - als thuis voor de inwoners
‣ Lelystad - als zich ontwikkelende stad en werkstad
‣ Lelystad - als zorgzame stad
Bij elk kader benadrukken we de aandachtspunten waaraan we alle
voorstellen zullen toetsen, en vervolgens actiepunten waarvoor we zélf
met voorstellen zullen komen.
En onze ambities gaan verder. Hoeveel we ervan kunnen realiseren
hangt vooral af van het aantal zetels dat we op grond van de
verkiezingsuitslag kunnen innemen in Raad en College.
De wereld staat niet stil, Nederland staat niet stil en Lelystad staat
zeker niet stil. Daarom kan dit programma niet een pasklaar antwoord
bevatten voor ieder vraagstuk dat de komende vier jaar op de
gemeente af gaat komen. Dan zullen wij altijd handelen in lijn met het
beginselmanifest van de Partij van de Arbeid.
https://www.pvda.nl/bibliotheek/publicaties/beginselmanifest/

De tekst van dit verkiezingsprogramma is beschikbaar onder de CC-BY licentie, met
vermelding van “PvdA Lelystad”. Zie https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/.
Auteurs, bronnen en licenties van de in dit programma afgebeelde foto’s kunt u vinden op onze website:
https://lelystad.pvda.nl/bronnen-2018/.
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Jong in Lelystad
Zeker zijn van een zorgeloze jeugd
Kinderen krijgen het tegenwoordig niet meer automatisch beter dan
hun ouders. Het is nu meer dan ooit van belang om kinderen alle
kansen te geven op een goede start. Daarom hebben wij ons altijd
ingezet voor goed onderwijs. Onderwijs vormt een vliegwiel voor
vorming, voor meedoen en uiteindelijk voor werk - en dus voor
zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
Daarom is het onderwijs in de stad altijd een van onze grootste
aandachtspunten. We zetten ons in voor kwalitatief goed onderwijs
met ruimte voor ontwikkeling van leerlingen en hun leerkrachten. Dat
geldt vanaf de peuterspeelzaal tot en met het hoger
(beroeps)onderwijs. Niet alleen om de jeugd een goede toekomst te
kunnen bieden - het helpt Lelystad als stad ook verder. De toekomst
van de stad zit nu op school, en een goed opgeleide jeugd betekent
op termijn een goed opgeleide en bloeiende stad.
De overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente is afgerond. De
veranderingen die moeten volgen komen nog maar moeizaam van de
grond. Nog altijd zijn er te veel hulpverleners betrokken bij één gezin.
Dat vraagt om een goede regie en een goede samenwerking, waarbij
de juiste deskundigheid op het juiste moment wordt ingezet. Op die
manier kunnen kinderen, jongeren én hun ouders op tijd en op maat
hulp krijgen - om vervolgens zoveel mogelijk op eigen kracht verder te
kunnen.
Een breed en toegankelijk aanbod van sport en culturele activiteiten is
van groot belang. Sport is essentieel voor een goede ontwikkeling van
kinderen en van jongeren. In Lelystad zijn veel sportverenigingen die
zich inzetten om kinderen en jongeren te laten sporten. Wij zijn heel
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blij met het Jeugdsportfonds dat kansarme jongeren en kinderen
helpt om deel te kunnen nemen aan sportactiviteiten. Geen kind mag
door gebrek aan middelen van de ouders de kans op sporten worden
ontnomen.
Ook cultuur hoort bij opgroeien. Jongeren ontwikkelen zich door er
actief aan deel te nemen. Het is een middel om je te onderscheiden
en om te verbinden. Daarbij hoort ook (cultuur)onderwijs: jongeren
maken kennis met diverse kunst- en cultuuruitingen, leren
samenwerken, leren zich te uiten en te presenteren, leren kritisch te
reflecteren en zich in te leven in anderen. Kunst en cultuur leiden voor
alle leeftijdsgroepen tot ontmoeting, zelfvertrouwen en de
ontwikkeling van sociale vaardigheden. Mede daarom koesteren we
de brede scholen waar kinderen automatisch met sport en cultuur in
aanraking komen. De bezuinigingen op de brede scholen willen we
terugdraaien - zodat iedere school weer een brede school kan zijn. En
in die brede scholen horen ook de kinderopvang en op jongeren
gericht welzijnswerk.
Jongeren willen in hun vrije tijd kunnen ontspannen en zich kunnen
vermaken. Gelukkig hebben we in Lelystad al verschillende plekken
van ontspanning voor jongeren, zoals bijvoorbeeld de skatebaan en
de Underground. We willen komende periode onderzoeken of het
mogelijk is om de openingstijden van uitgaansgelegenheden te
verruimen.
De aansluiting tussen school en werk is nog altijd een uitdaging in
Lelystad. Er zijn nog te weinig bedrijven waar jongeren voor een
beroeps begeleidende leerweg terecht kunnen. Ondanks de
verschillende mogelijkheden en subsidies die daarvoor landelijk,
provinciaal en lokaal bestaan. Wij willen Lelystadse ondernemers goed
en actief informeren over deze mogelijkheden, zodat meer jongeren
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en jongvolwassenen een goede start kunnen maken op de
arbeidsmarkt.
Aandachtspunten
‣ Lelystad heeft een goed opgeleide beroepsbevolking nodig. Om
dat te realiseren investeren we in contacten met HBO en
universiteiten en specifieke beroepsgerichte centra (denk aan
maritiem/aviation/logistiek etc). Wij lopen voorop op het gebied van
basis- en voortgezet onderwijs door op maat gemaakte en
innovatieve educatie aan te bieden. We maken gebruiken van
landelijke of internationale voorbeelden, zoals uit Finland en
Canada.
‣ Kenmerkend voor onze stad waren de verschillende profielen van de
drie scholen voor voortgezet onderwijs. Het is van belang dat de
sport- en cultuurprofielen voor onze stad niet verloren gaan, en we
willen bevorderen dat de nieuwe scholengemeenschap die
profielen behoudt.
‣ De kwaliteit van het Lelystadse onderwijs moet en kan omhoog. Wij
willen niet alleen de kwaliteit van het onderwijs verhogen, maar
vooral dat Lelystad een stad is waar leerlingen en leerkrachten met
plezier op school zijn en er geen kind onnodig en onbegeleid thuis
zit.
‣ Er is op dit moment genoeg specialistisch onderwijs van hoge
kwaliteit in de stad. In Lelystad zijn echter meer dan gemiddeld in
Nederland veel leerlingen afhankelijk van specialistische vormen van
onderwijs. Er is ook veel kennis aanwezig hoe hier mee om te gaan.
Dat willen we behouden en verspreiden. Onder andere door het
ontwikkelen van kenniscentra en passende innovatieve onderwijszorgarrangementen voor kinderen en jongeren met bijzondere
talenten of mogelijkheden.
PvdA Lelystad 2018 - 2022
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‣ Wij stimuleren het mbo en de aansluiting naar de arbeidsmarkt en
het hoger onderwijs.
‣ Het voortgezet onderwijs gaat niet alleen naar nieuwe gebouwen
omdat de oude versleten zijn, maar ook omdat de kwaliteit van het
onderwijs daar beter van wordt. Wij zullen er binnen de
gemeentelijke bevoegdheden goed op letten dat die belofte wordt
ingelost.
‣ We willen dat het gemeentebestuur krachtig stuurt op integrale
jeugdhulp, waarbij het uitgangspunt is dat geen kind tussen wal en
schip belandt.
‣ Bureaucratische problemen mogen nooit een belemmering vormen
om het beste resultaat voor kinderen en jongeren te bereiken.
Helaas constateren we dat dat wel vaak zo is en dat ouders en
jongeren daar last van hebben. Professionals krijgen daarom
regelruimte om de beste oplossingen te vinden voor kinderen en
jongeren.
‣ Uit onderzoek van de inspectie Toezicht Sociaal Domein blijkt dat
het lastig is de schotten weg te halen tussen jeugdhulp, onderwijs,
maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Jongeren van
16 tot 27 zijn daardoor in een kwetsbare positie. Wij willen deze
schotten zo veel mogelijk verwijderen.
‣ Voor de jeugd van 14 tot 18 jaar is er gebrek aan passend en veilig
uitgaansaanbod. Er is veel behoefte aan plekken waar deze
leeftijdsgroep kan samenkomen. Plannen om dit te realiseren zijn tot
nu toe gestrand. Wij willen dat dat komende tijd voortvarend wordt
opgepakt, met inspraak van de doelgroep zelf. Daar hoort ook bij
dat de jeugd zich hier veilig moet kunnen voelen. Er wordt gelet op
slachtoffers van mishandeling of intimidatie, en pesten op school
wordt aangepakt.
PvdA Lelystad 2018 - 2022
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‣ De culturele voorzieningen zijn voldoende, maar ons ambitieniveau
is hoger. De Agora heeft het financieel moeilijk. De bioscoop is nu
ondergebracht in de Agora, maar het theaterpand is niet echt
geschikt ondanks aanpassingen om de functie van bioscoop
volwaardig uit te voeren.
‣ We stimuleren horeca gelegenheden om zich te vestigen in het
stadshart.
‣ Lelykracht gaat meer samenwerken met scholen. Sport en cultuur
behoren vanzelfsprekend te zijn in en na schooltijd voor alle
jongeren tot 18 jaar. Ook daarom willen we de brede scholen terug.
‣ We willen voor elke leeftijdsgroep een goed, betaalbaar en
voldoende aanbod van sport en cultuur, via school en/of in de vrije
tijd.
‣ De bibliotheek verruimt haar openingstijden en biedt een
voldoende aanbod als mediacentrum en Huis van Taal. En blijft zich
ontwikkelen als broed- en ontmoetingsplek.
Actiepunten
1. Bijna-zelfstandige woonruimte voor huisverlaters
Als je als jongere het huis uit wil, maar je niet al jaren geleden hebt
ingeschreven voor een woning, ben je redelijk de pineut. Dat betekent
op dit moment nog jaren bij je ouders blijven wonen. Of je moet je
willen wenden tot een verhuurbedrijf voor een peperduur klein
kamertje.
Lelystad heeft dringend behoefte aan meer betaalbare kleine
woningen voor alleenstaanden. Daar is vraag naar, zelfs als het half
zelfstandige woonruimtes betreft (zoals een eigen kamer met
gedeelde faciliteiten). Wij willen daar specifiek voor gaan bij bouwen,
PvdA Lelystad 2018 - 2022
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en ook veel meer vaart maken met het ombouwen van voormalige
kantoorgebouwen naar wooneenheden.
2. Jongeren Perspectief Fonds
Andere gemeenten (zoals Den Haag en Leeuwarden) proberen
jongeren uit de schulden te helpen via een Jongeren Perspectief
Fonds. De gemeente neemt dan, onder strikte voorwaarden, de schuld
over. En die voorwaarden zijn er op gericht dat de betrokkenen niet
opnieuw schulden aangaan. Wij zullen met een voorstel komen om dat
ook in Lelystad te realiseren.
http://www.schuldenlab070.nl/

3. Jongerenpanel als eerste burgerforum
Steeds meer gemeenten hebben, naast een gemeenteraad, één of
meer burgerforums. Daarin zitten dan inwoners die niet worden
gekozen maar die door het lot zijn geselecteerd. Een burgerforum kan
gaan over een specifiek onderwerp, of algemener over wat er op dat
moment actueel is in de gemeente. En het burgerforum adviseert dan
de gemeenteraad. Wij willen dat de gemeente op die manier een
jongerenforum opricht.
4. Doelgerichter inzetten op kwaliteit van onderwijs
De gemeente ondersteunt via de “Lelystadse Educatieve Agenda” de
kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs. Wij vinden het
belangrijk dat de gemeente dit blijft doen. Daarbij moet de nadruk
meer komen te liggen op samenwerkingsverbanden in plaats van
losse initiatieven. Bovendien kan de besteding van dit budget nog een
stuk doelgerichter, door beter vooraf te bedenken of de projecten
eigenlijk wel echt problemen gaan oplossen.
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5. Alleen maar brede scholen
Lelystad was goed op weg om van iedere school een brede school te
maken, maar die ontwikkeling is vanwege bezuinigingen een paar jaar
terug gestopt. Wij willen die bezuiniging terugdraaien en uiteindelijk
van iedere school in basis- en voortgezet onderwijs een brede school
maken.
6. Samenwerken in de jeugdzorg
In de gemeente Utrecht is een proef gestart van specialistische
jeugdhulp bestaande uit GZ psychologen, jeugdpsychiaters,
orthopedagogen en systeemtherapeuten. De teams werken intensief
samen met scholen, sportclubs, buurtteams en familie en vrienden in
de wijk. Wij zullen de raad voorstellen op dezelfde manier te gaan
werken.
7. Bezuinigingen Kubus, Underground en Bibliotheek deels
terugdraaien
Deze voorzieningen zijn van groot belang voor jong en oud in
Lelystad. De organisaties hebben afgelopen jaren fors moeten
bezuinigen, waardoor hier en daar ook de toegankelijkheid in het
gedrang komt. Waar mogelijk draaien we die bezuinigingen terug.
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Volwassen in Lelystad
Zeker zijn van een plek om je thuis te voelen
In Lelystad wonen de meeste mensen heel plezierig, in een woning
van goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Nieuwkomers en
oorspronkelijke bewoners, oud en jong, rijk en arm, hoog en laag
opgeleid: Lelystad is een gastvrije stad voor oud en nieuw, een
zorgzame stad voor jong en oud, een betaalbare stad voor rijk en arm,
een dynamische stad voor hoog- en laagopgeleid.
Dat is het ideaal. Maar geen enkele stad is zonder problemen. Ook
Lelystad niet.
De wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen zijn afgelopen jaren
opgelopen. Dat was een bewuste keuze van een (rechtse)
meerderheid in de gemeenteraad. Wij hebben die keuze steeds
bestreden, en we zullen dat blijven doen. Omdat iedereen in Lelystad
moet kunnen wonen. Maar ook omdat we iedere besparing op
betaalbare woningbouw in veelvoud terugzien in toenemende
zorgkosten.
Daarom willen we het beschikbare aanbod in elke prijsklasse
vergroten. We gaan expliciet sturen op kortere wachttijden voor
betaalbare huurwoningen. We willen betere en snellere opvang voor
mensen die echt urgent huisvesting nodig hebben, meer
huurwoningen in het middensegment, meer ruimte voor flexibele
bouwvormen en voortdurend aandacht voor mensen die begeleiding
nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen.
Bij een dak boven je hoofd hoort ook een nette buurt. De afgelopen
jaren is er niet bezuinigd op stadsonderhoud. Toch zien we de
onderhoudskwaliteit behoorlijk afnemen. Er staat nu meer onkruid dan
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een paar jaar terug. De oorzaak daarvan is niet helemaal duidelijk. We
willen dat komende periode gaan uitzoeken - en verhelpen.
Bij die nette buurt horen ook voldoende voorzieningen: scholen,
ontmoetingsplaatsen, winkels en zorgaanbod. Twee jaar geleden
hebben we weten te voorkomen dat buurtwinkelcentra “op slot”
zouden gaan om het Stadshart te redden. Komende jaren blijven we
staan voor goede voorzieningen in de buurten en wijken. En oudere
wijken willen we graag opknappen en revitaliseren waar het kan en
nodig is.
Wat in de buurten begint als overlast, kan uitmonden in kleine en
grotere criminaliteit. Dat betreft vaak jongeren die van huis uit weinig
bijgestuurd worden - om wat voor reden ook. Wij vinden het, zowel
voor de buurt als voor de jongeren zelf, van belang dat ze niet
afglijden naar de criminaliteit. De gemeente moet daar, samen met
politie en andere partners, een meer dwingende rol in nemen.
De samenleving vraagt ouderen om langer thuis te blijven wonen. Een
voldoende divers aanbod van betaalbare woningen is dus van belang.
Ook hebben ouderen recht op goede ondersteuning. Die
ondersteuning, zorg en welzijn vinden steeds meer plaats op het
niveau van de wijk. Wij willen dat wijkwerkers ook daadwerkelijk de
ruimte krijgen om die ondersteuning zo goed en effectief mogelijk in
te richten. Dus minder standaardprocedures en meer maatwerk.
Als de gemeente er op die manier voor zijn inwoners is, zijn de
inwoners er vervolgens ook voor elkaar. Lelystad heeft bovenmatig
veel vrijwilligers, die allemaal op hun eigen manier bijdragen aan het
vergroten van de leefbaarheid in de stad. Lelystad is niet van één
groep, Lelystad is van alle groepen en alle inwoners. Groepen
ontmoeten elkaar soms te weinig, en dat werkt onbegrip in de hand.
Maar juist in tijden van nood is Lelystad op zijn sterkst. De komst van
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vluchtelingen vanuit het Midden-Oosten werd door inwoners met een
enorme hoeveelheid positieve energie beantwoord. Saamhorigheid
en verbinding waren voelbaar. En dan blijkt des te meer dat die
verbinding en ontmoeting veelal via taal, cultuur en sport tot stand
komt.
Met de werkgelegenheid gaat het in Lelystad ronduit goed. Onze
wethouder heeft (samen met zijn team) Lelystad prima in de
economische lift omhoog gekregen. Afgelopen vier jaar is de
uitbreiding van het vliegveld ter hand genomen, is de aanleg van
overslaghaven Flevokust gestart en hebben verschillende
aansprekende bedrijven aangekondigd zich in Lelystad te vestigen.
Met als klapper modehuis Inditex, dat bij het vliegveld een
distributiecentrum bouwt waar vele honderden mensen aan het werk
kunnen.
Aandachtspunten
‣ Voor de ontwikkeling van de woningmarkt en een goede
woonruimteverdeling is het wenselijk om met een
huisvestingsverordening te gaan werken.
‣ Het beschikbare kavelaanbod wordt uitgebreid en flexibeler qua
locatie en omvang.
‣ Initiatieven voor woningbouw uit de markt worden positief
tegemoet getreden. Ze worden niet alleen getoetst aan het
bestaande beleidskader of de visie van stedenbouwkundigen maar
altijd onderzocht op mogelijke goede inpassing en het wegnemen
van eventuele belemmeringen.
‣ Er wordt onderzocht hoe voorzien kan worden in de actuele nieuwe
woonbehoeften. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat er in het
middensegment meer huurwoningen ter beschikking komen voor
PvdA Lelystad 2018 - 2022
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mensen die de lasten kunnen betalen, maar (nog) geen hypotheek
kunnen verkrijgen.
‣ Naast realisering van nieuwe woongebieden in het Centrum en
Warande zullen ook in bestaande wijken beperkte aanvullingen met
woningen plaatsvinden om de diversiteit en financieel gezond
ruimtegebruik te bevorderen.
‣ De gemeente maakt met Centrada en andere partijen afspraken
over het vergroten van de leefbaarheid in met name de oudere
wijken. Waar mogelijk laten we dat lopen via de buurtfondsen, zodat
buurtbewoners zelf ook een echte stem hebben in wat goede
veranderingen zijn.
‣ Het zou goed zijn als Centrada weer huismeesters gaat inzetten in
appartementengebouwen. We vragen Centrada om daar (samen
met de huurdersvereniging) werk van te maken. Wellicht kan het
Werkbedrijf hier een rol in spelen.
‣ We willen komende raadsperiode (weer) investeren in een goed
onderhouden, groene en gastvrije uitstraling van de stad. Onze
inwoners krijgen de komende raadsperiode de ruimte (en de
middelen) om daar waar dat kan daar zelf verantwoordelijkheid in te
nemen.
‣ Jong en oud moeten veilig over straat kunnen lopen. Samenwerking
in en met de buurt en het gebruik van buurt apps worden
gestimuleerd.
‣ Het is onacceptabel als mensen zich niet vrij kunnen voelen om hun
leven naar eigen inzicht te leven. We hebben daarom uitdrukkelijk
aandacht voor problemen als mensenhandel en (al dan niet
eergerelateerd) huiselijk geweld.
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‣ Wij willen dat het Stadshart zich ontwikkelt tot de huiskamer van de
stad. Compact qua winkelgebied, ontspannen qua uitstraling en
afwisselend qua functie.
Actiepunten
1.

Kortere wachtlijsten voor goedkope huurwoningen

Het percentage goedkope huurwoningen ligt in Lelystad onder het
landelijk gemiddelde, terwijl onze bevolkingssamenstelling juist om
een groter percentage vraagt. De afgelopen jaren zijn er maar beperkt
huurwoningen bijgebouwd, omdat andere partijen in de
gemeenteraad dat blokkeerden. De wachtlijsten voor betaalbare
woningen zijn daardoor opgelopen. Wij willen de wachtlijst leidend
maken voor de woningbouw. Zodat geen enkele groep een wachttijd
heeft van langer dan 2 jaar.
2. Urgent woonruimte nodig - dan dezelfde dag onderdak
Soms hebben mensen urgent woonruimte nodig, bijvoorbeeld
vanwege een onveilige thuissituatie. Op dit moment kan het tot 3
maanden duren voordat er een woning beschikbaar is. Maar wie echt
urgent woonruimte nodig heeft, moet dezelfde dag nog onderdak
kunnen krijgen. Bijvoorbeeld een kamer in een woonhotel. In die
“noodopvang” kan de bewoner dan wachten totdat er (binnen 3
maanden) een zelfstandige woonruimte beschikbaar komt.
3. Iedere buurt een eigen buurtfonds
We hadden in ons vorige programma een prima plan voor
buurtfondsen, maar vonden daar geen steun voor bij andere partijen.
Wel kregen we steun voor een experiment op dit vlak, en dat loopt nu
in Lelystad-Haven. We zijn blij met dat experiment, maar vinden ons
oorspronkelijke plan uit 2014 beter. Dat plan handhaven we. Met één
aanvulling, dat ook het participatieproject “mensen maken de buurt”
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wordt geïntegreerd in de buurtfondsen. Met behoud van alle goede
ervaringen van dat project.
https://lelystad.pvda.nl/standpunten/van-meepraten-naar-zeggenschap/
https://www.lelystad.nl/mensenmakendebuurt

4. Buurtrechten ook in de praktijk
De gemeenteraad heeft in 2014 besloten om de zogenoemde
‘buurtrechten’ te erkennen. Die erkenning heeft echter nog geen
praktische uitwerking gekregen. Wij vinden dat dat de komende jaren
wel moet gaan gebeuren. Dit houdt in dat bewoners de gemeente
kunnen uitdagen om publiekstaken over te nemen en deze zelf uit te
voeren, dat bewoners betrokken zijn bij de ontwikkelingen en
uitvoering van plannen voor de openbare ruimte, en dat bewoners de
mogelijkheid hebben om mee te doen bij de verkoop van
maatschappelijk vastgoed.
5. Inburgering wordt weer taak van gemeente
Sinds het kabinet Rutte/Wilders hebben gemeenten niet meer de
regie over inburgering. De ingevoerde marktwerking pakt redelijk
desastreus uit: inburgeringsbedrijfjes verdienen een hoop geld maar
slagingspercentages zijn gekelderd. Inburgering en met name
beheersing van de Nederlandse taal is te belangrijk om dit maar op
zijn beloop te laten. Wij willen dat de gemeente Lelystad de regie over
de inburgering weer strak in handen neemt.
6. Geen huur meer voor dierenweides en speeltuinen
Verschillende Lelystadse dierenweides, speeltuinen en buurttuinen
worden beheerd door vrijwilligers. Die stichtingen moeten aan de
gemeente huur betalen, maar krijgen dat meestal weer terug in de
vorm van subsidie. Dat geeft vaak allerlei rompslomp en soms
financiële problemen voor de betrokkenen. Wij vinden dat deze
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vrijwilligers geweldig werk doen voor de Lelystadse kinderen, en dat
moeten we vooral niet ingewikkelder maken dan nodig. Daarom
stoppen we met het heffen van huur en het rondpompen van geld.
7. Werk maken van publieke taken
Wij zien dat er behoefte is aan het vervullen van belangrijke publieke
functies: de conciërges en assistenten op scholen, toezicht in de bus,
ondersteuning van sport- en cultuurverenigingen en het
schoonhouden van de openbare ruimte en in de zorg. Wij willen dat
die publieke taken weer worden vervuld. Tegelijk zien we dat er teveel
mensen tegen hun zin langdurig aan de kant staan. Daarom steunen
we volop de doorontwikkeling van ons werkbedrijf en introduceren we
geleidelijk aan nieuwe banen tussen de 100 procent en 120 procent
van het minimumloon. De banen zijn additioneel en er is geen
verdringing.
8. Iedereen kan meedoen met collectieve sanering asbestdaken
Tientallen gezinnen moeten verplicht voor 2024 hun asbestdak
vervangen, maar kunnen geen lening krijgen om de kosten te
financieren. Dat is voor de betreffende mensen een grote zorg en voor
de buurt een belemmering voor een collectieve aanpak. Wij vinden
dat iedere eigenaar van een asbestdak in aanmerking moet kunnen
komen voor een lening, in ieder geval totdat de landelijke overheid
een alternatieve oplossing biedt. De gemeenteraad heeft ons voorstel
hiervoor al aangenomen. We zullen de uitvoering bewaken.
9. Daadwerkelijk beginnen met skaeve huse
In Lelystad is regelmatig sprake van langdurige en ernstige
woonoverlast. Voor de buurt, maar ook voor de bewoner zelf, kan het
goed zijn om in een rustige omgeving te wonen waar hij/zij zichzelf
kan zonder dat anderen daar last van hebben. Dat kan in Skaeve
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Huse. Skaeve Huse is een bijzondere woonvorm bedoeld voor
bewoners van de stad die zich niet aan een gewone woonomgeving
aanpassen, omdat ze dit niet kunnen of niet willen. Skaeve Huse is
onder begeleiding wonen, in een rustige omgeving, met weinig
prikkels van buitenaf. Skaeve Huse zorgt ervoor dat woonoverlast
tegengegaan wordt en dat de rust in straten en woonbuurten
terugkeert. Daar zijn in Lelystad al lang plannen voor, maar het wordt
hoog tijd die plannen ook echt te gaan uitvoeren.
10. Top 100 aanpak
De Amsterdamse Top 600 aanpak van overlast veroorzakende
jongeren is een succes gebleken. Een soortgelijke aanpak vinden we
ook voor Lelystad een goed idee.
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Doorwerken aan Lelystad
Zeker zijn van de weg vooruit
Lelystad ontleent zijn aantrekkelijkheid mede aan zijn ligging in het
midden van het land. Wegen en spoorlijnen, vaarroutes en vliegroutes
maken van Lelystad een knooppunt te land, ter zee en in de lucht.
Daar maken we optimaal gebruik van om bedrijven, bewoners en
toeristen aan te trekken. Daarmee wordt de stad ook leuker en
interessanter voor haar inwoners. Dat levert meer werkgelegenheid
op, betere voorzieningen en meer profijt. Wij versterken onze
toeristische speerpunten, zoals de kust en het gebied rond het
vliegveld. We gaan door met het stimuleren van deze ontwikkelingen
en het optimaal gebruiken van deze bijzondere mogelijkheden.
Daarbij hoort ook aandacht voor de mensen die in Lelystad werken.
Voor het versterken van de sociale kracht van de stad is van belang,
dat de mensen die werkzaam zijn in beroepen, die bij uitstek de
samenleving versterken, zoals leraren, politieagenten en
verpleegkundigen, een betaalbare woning kunnen vinden. Een
volwaardige stad biedt altijd voldoende woningen in elk prijssegment.
Daarbij hoort óók sociale woningbouw.
Lelystad werkt samen met andere publieke instanties in en buiten de
Metropool Regio Amsterdam. Binnen die samenwerking nemen we
een zelfbewuste positie in. We kiezen eigen speerpunten voor
economische ontwikkeling en profilering. We zien met name kansen in
de logistiek en de ontwikkeling van duurzame mobiliteit.
Om dit soort ontwikkelingen verder te krijgen, blijft ook een
investeringsagenda de komende jaren nodig. De gemeente zal
moeten investeren in het maken van omgevingsplannen, het
aanleggen of veranderen van infrastructuur, het bieden en vergroten
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van inspraakmogelijkheden, het werven van bedrijven en
ondernemers, het bevorderen van op maat gemaakte opleidingen - en
nog veel meer.
We blijven investeren in een duurzame, sterke en sociale Lelystadse
economie - dat loont! De uitdaging is er voor te zorgen dat de
Lelystadse werkzoekende daarvan ook profiteert. Bovendien moet het
werk zijn dat blijvend is, dat past bij Lelystad en dat – waar mogelijk –
een bijdrage levert aan onze duurzaamheidsambities.
De komende jaren krijgen we te maken met de nieuwe
Omgevingswet. Die wet heeft grote gevolgen voor de gemeente. Er
wordt integraal gewerkt zodat de burger niet meer van het kastje naar
de muur hoeft. Er zijn straks bijvoorbeeld (heel) veel minder
vergunningen nodig. En misschien wel het belangrijkste: de wet
verplicht participatie aan de voorkant in plaats van juridische
procedures aan de achterkant. Wij zijn blij met die wet, want we vinden
al langer dat beleid en plannen niet vanuit het stadhuis, maar door en
met de stad gemaakt moeten worden.
Concreet moet de gemeente aan de slag met de omgevingsvisie en
het omgevingsplan. In de omgevingsvisie staat welke functie of
activiteit we waar tegen welke voorwaarden willen toestaan. Waar
wordt straks gewoond? En waar niet? Wat moet perse groen blijven?
Waar staan we bedrijvigheid toe? Al die vragen worden nog preciezer
beantwoord in het omgevingsplan. Dat plan vervangt vanaf 2021 alle
bestemmingsplannen.
Dat betekent dat we moeten weten welke verordeningen,
beleidsregels en vergunningen we nog willen houden en welke we los
willen laten. Dat vraagt ook om een discussie wat voor overheid we
willen zijn. Wat ons betreft kunnen veel regels best weg. Maar
sommige vergunningen en beleidsregels zijn er juist om mensen te
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beschermen die wat minder mondig zijn. Dat soort regels willen we
natuurlijk behouden.
En er moet nieuw participatiebeleid komen, toegesneden op de
nieuwe werkelijkheid van de omgevingswet. Immers de nieuwe wet
vraagt expliciet van de gemeenteraad om te beoordelen of de
participatie voldoende is geweest. Dus moeten we komende tijd gaan
vaststellen wat voor soort participatie we in Lelystad "voldoende"
vinden. Onze ambitie op dat vlak is hoog: iedereen moet ook echt de
kans krijgen om mee te doen.
We hoeven daarmee niet te wachten tot de omgevingswet is
ingevoerd - we kunnen nu al beginnen. Bij iedere ingreep in de ruimte,
bij het wijzigen van bestemmingen bijvoorbeeld, gaan we vanaf 2018
eisen dat de initiatiefnemer inzichtelijk maakt hoe hij of zij met de
omgeving heeft overlegd, en we wegen ook hoe die omgeving er dan
over denkt. Als die omgeving akkoord is met de nieuwe bestemming
of activiteit, kijken we hoe we dat mogelijk kunnen maken.
Wij willen die werkwijze meteen gaan toepassen voor de locatie SGL.
Het schoolgebouw verliest over enkele jaren zijn functie, en dan kan
het gebied in principe herontwikkeld worden. Maar het is wel een heel
karakteristiek gebouw dat belangrijk is geweest in de geschiedenis
van de stad. Er leven bij inwoners en organisaties ideeën om het
gebouw deels te behouden. Voor de toekomst van het SGL gebouw
en de omgeving vinden wij "participatie aan de voorkant" van groot
belang. Die toekomst niet van achter een tekentafel in het stadhuis
bedenken, maar juist de creatieve kracht van de stad optimaal
benutten.
Aandachtspunten
‣ Wij willen dat de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid neemt en
de afspraken met betrekking tot de ontwikkeling van Lelystad
PvdA Lelystad 2018 - 2022

Pagina 24

Zeker zijn

Van de weg vooruit

Airport nakomt. Met partners Lelystad Airport (Schipholgroep) en
provincie Flevoland realiseren we een duurzame, groene en
aantrekkelijke vakantieluchthaven, waar ook de belangrijke
segmenten onderhoud en reparatie en ‘business aviation’ gastvrij
gefaciliteerd worden.
‣ We ondersteunen activiteiten zoals De Lelystadse Boer die er aan
bijdragen dat ook de direct omwonenden kunnen profiteren van de
ontwikkeling van de luchthaven. Daar waar omwonenden schade
lijden spannen we ons in hen daar ruimhartig voor te laten
compenseren.
‣ Wij willen dat Lelystad een goed opgeleide beroepsbevolking krijgt.
Dat is belangrijk voor onze economie en voor onze inwoners. Wij
willen blijven investeren in het onderwijs en, in afstemming met
bedrijven, in de bijscholing van werknemers. Zij ontwikkelen zich in
hun vak, worden beter toegerust om goed werk te leveren, en
blijven daardoor verzekerd van werk. Dankzij beter opgeleide
mensen worden bedrijven concurrerender en daarom willen we dat
bedrijven hierbij hun verantwoordelijkheid nemen.
‣ Wij willen samen met ons bedrijfsleven investeren in duurzame
energie.
‣ Met de provincie blijven we aandacht hebben voor de kwaliteit van
onze OV-verbindingen, waarbij de ontsluiting van Lelystad Airport
en de aanliggende bedrijventerreinen hoge prioriteit heeft.
‣ Niet al onze bedrijventerreinen liggen er even uitnodigend bij. We
willen dat ook de bestaande bedrijventerreinen de komende jaren
weer up-to-date en uitnodigend worden.
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‣ Wij willen ons economisch beleid uitvoeren in verbanden waarin
overheden, kennisinstituten en bedrijfsleven nauw samenwerken
binnen een gezamenlijke groeiagenda.
‣ Brainport Eindhoven is het voorbeeld van succesvolle samenwerking
tussen bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstellingen en overheid. Een
dergelijk model, toegespitst op de logistiek en op duurzame
mobiliteit, ontwikkelen we ook voor Lelystad.
‣ Het nieuwe bedrijventerrein Flevokust kan een belangrijke rol gaan
vervullen in de overgang naar een circulaire economie die
grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop houdt, die produceert
zonder te vervuilen en die volledig herbruikbare en/of biologisch
afbreekbare producten maakt.
‣ We gaan nog meer dan nu inzetten op thematische toeristische
arrangementen, waarbij toeristen een aantrekkelijk pasklaar
programma krijgen voorgeschoteld. Bijvoorbeeld rond het thema
‘de gouden eeuw’ of ‘onder de zeespiegel’. Met andere steden en
ook met tour operators maken we daar afspraken over. Zodat
Lelystad een volwaardige toeristische bestemming wordt.
‣ Naar Lelystad gaan is leuk voor een dag, maar eigenlijk nog leuker
als je een nachtje blijft slapen. De belangrijkste attracties komen
eerst dan goed tot hun recht. Het is zaak er voor te zorgen dat
bezoekers hier inderdaad willen verblijven, dat bezoekers naar
Lelystad komen met meer dan één doel. Wij willen dat bezoekers
die nu al naar Bataviastad of Bataviahaven komen zich uitgedaagd
voelen om hun verblijf te verlengen, bijvoorbeeld omdat het zo
gezellig is uit eten te gaan of voordat je cruise begint eerst een kop
koffie te drinken. Of te blijven overnachten in het kusthotel dat er nu
toch echt moet komen.
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‣ Wij willen dat wordt onderzocht waar uitbreiding van het toeristisch
fietsnet mogelijk is, zoals langs de stille kanten van de Larservaart
(de oostkant van Knardijk tot McDonald) en de Lage Vaart (de
noordkant van McDonalds tot Larserbos) en langs de Noordertocht,
door een verbinding van de PIL naar de ingang van de
Oostvaardersplassen en door een fietspad langs de Torenvalkweg.
‣ Wij willen dat wordt onderzocht waar handveerverbindingen
mogelijk zijn, zoals tussen Oostrandbos en Buitenhof, en vooral over
de Lage Vaart bij McDonalds.
‣ De verkeerssituatie rond het station moet veiliger en overzichtelijker.
‣ Nabij het Agora Theater en de Kubus komt hopelijk een nieuw
uitgaansgebied: het Theaterkwartier. Misschien ook met een
bioscoop en met andere avondhoreca. Ook de Underground
verdient hier een mooie plek.
Actiepunten
1. Van afval naar grondstof
Afvalscheiding gaat in Lelystad nog niet goed genoeg. Binnenkort
wordt de restcontainer aan huis vervangen door een plastic- en
verpakkingencontainer. Wij vinden dat Lelystad in de toekomst over
moet op een DIFTAR (gedifferentieerde tarieven) systeem voor
afvalinzameling. Zodat wie afval netjes scheidt daar ook het financiële
voordeel van krijgt. Onze voorkeur gaat uit naar een systeem van
belonen voor goed gescheiden afval, en niet voor bestraffen van
slecht gescheiden afval.
2. Bouwen met instemming van de buurt
Inbreiden is niet langer taboe. Soms hebben bewoners er zelf
helemaal geen bezwaar tegen om nieuwe buren te verwelkomen waar
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eerder een stukje ongebruikt groen lag. Zeker niet als de opbrengsten
daarvan kunnen worden ingezet om hun eigen buurt te verbeteren.
Dat soort afwegingen laten we grotendeels aan de buurt zelf over. We
letten er wel op dat elke buurtbewoner inbreng heeft kunnen hebben.
3. Geen nieuwe aanbesteding voor grote stadsbussen
In 2022 loopt het contract voor stadsbussen met Arriva af. De
gemeente kan dan opnieuw een stadsbus vervoerder gaan zoeken
voor een periode van 10 jaar, maar wij zijn daar niet voor. De
ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld elektrisch en
bestuurderloos vervoer gaan snel, en dat gaat ook invloed hebben op
het lokale openbaar vervoer. In de toekomst zullen openbaar en
persoonlijk vervoer steeds meer samensmelten. En niet meer van
bushalte naar bushalte, maar van deur tot deur.
We hebben goede hoop dat we in 2022 een veel betere service tegen
dezelfde prijs kunnen krijgen. Dus wel openbaar vervoer, maar zonder
stadsbussen. Als dat in 2022 technisch nog niet kan, of als dat nog net
te duur is, dan kiezen we er voor om het huidige contract met Arriva
nog een paar jaar te verlengen. Maar in ieder geval niet een nieuw
tienjarig contract voor een ouderwets netwerk van stadsbussen.
4. Fietsbrug bij de nieuwe schoolcampus
Over een paar jaar gaan duizenden scholieren naar de nieuwe
schoolcampus op de plek van de huidige Rietlanden. En er gaat veel
meer verkeer komen tussen het NS station en het vliegveld. Het wordt
dus hoog tijd om de huidige oversteek met verkeerslichten te
vervangen door een nieuwe fietsbrug over de Middendreef. Voor de
veiligheid van onze scholieren.
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5. Lokaal klimaatfonds voor duurzame initiatieven
Lelystad krijgt een lokaal klimaatfonds voor CO2 compensatie. De
gemeente stort jaarlijks een vaste compensatie per uitgestoten ton
CO2 in dit fonds. Ook bedrijven worden uitgenodigd om via dit fonds
“klimaatneutraal” te worden. Het fonds wordt tot op de laatste cent
gebruikt voor Lelystadse initiatieven voor CO2 besparing. Zoals
zonnepanelen voor de sportvereniging, betere isolatie voor het
buurthuis, extra veel groen in de campuszone en duurzame energie in
de wijken.
6. Stad van de zon
Bouwterreinen die voor langere tijd braak liggen, stellen we
beschikbaar voor energievelden met zonnecollectoren. Datzelfde
geldt voor de daken van gemeentelijke gebouwen, inclusief
schoolgebouwen en het stadhuis.
7. Rijden op zon en wind
De gemeente schaft geen nieuwe voertuigen meer aan die rijden op
fossiele brandstoffen.
8. Vanaf Batavialand naar Markerwadden
We willen dat in de komende raadsperiode alle belangrijke besluiten
worden genomen om de uitbreiding van Batavialand mogelijk maken.
Hetzelfde geldt voor de ontsluiting van de Marker Wadden: we zetten
ons, in samenwerking met Batavialand, in voor een reguliere
veerdienst.
9. SGL gebouw niet zomaar afbreken
Er komt straks één middelbare schoolcampus op de locatie
Rietlanden. Daardoor worden de gebouwen Arcus en SGL overbodig.
Wij vinden het SGL gebouw dermate karakteristiek voor Lelystad dat
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we samen met inwoners willen kijken of het - deels en met een nieuwe
functie - behouden kan blijven.
10. Meer ruimte voor verblijfsrecreatie
Lelystad heeft toeristen genoeg te bieden voor een meerdaags
bezoek. Maar overnachtingsmogelijkheden zijn nog behoorlijk
beperkt. Daarom verruimen we in de regelgeving de mogelijkheden
voor verblijfsrecreatie bij Bataviastad, Bataviahaven, Hollandse Hout,
Natuurpark en het Zuigerplasbos.
11. Duurzame versterking van economische structuur
Versterking van de economische en toeristische infrastructuur vergt
(soms aanzienlijke) investeringen. Dat geld heeft de gemeente niet
zomaar beschikbaar. We willen graag kijken of de huidige “Nuon”
duurzaamheidsreserve ook kan worden aangewend voor specifieke
structuurversterkende investeringen. Dan moet het uiteraard wel om
ontwikkelingen gaan met een uitgesproken duurzaam karakter.
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Bestaanszekerheid voor iedereen
Zeker zijn van bed, bad en brood
De gemeente Lelystad heeft komende jaren een steeds groter
probleem met de zorgkosten. Die dreigen de pan uit te rijzen. De
oplossing daarvoor zit echter niet in het afknijpen van de zorg. Want
niemand doet daar voor zijn plezier een beroep op.
Onderzoek na onderzoek wijst uit: armoede en schulden vormen de
grootste problematiek bij cliënten van sociale wijkteams. En schulden
zijn dan ook de verborgen onderlegger van heel veel andere sociale
problematiek. Je komt er zo in, maar kom er maar eens uit. Want wie
niet meer kan betalen, wordt verder op kosten gejaagd. Eén op de vijf
huishoudens loopt het risico om in het moeras van de problematische
schulden te geraken.
Al vele jaren verzorgt moeder 1 haar gehandicapte zoon. Ze werkt niet, maar
door haar zorg hoeft de jongen niet naar een instelling. Op een mooie dag
wordt hij 21 jaar en wordt zij ineens 300 euro per maand op haar uitkering
gekort. Zij kan het financieel niet meer dragen en hij moet toch naar de
zorginstelling. Iedereen ongelukkig en de zorgkosten gaan 70000 euro per
jaar omhoog. Deze moeder heeft geen zorgprobleem, maar vooral een
inkomensprobleem. Het toepassen van de “kostendelersnorm” bespaart de
gemeente bijna 4000 euro aan bijstandsbudget, maar kost bijna het
twintigvoudige aan extra zorgkosten. De oplossing voor deze moeder is om
voor haar situatie gewoon even te vergeten dat de kostendelersnorm
bestaat.

Soms gaat het mis door te stringent beleid en door een
bureaucratische uitvoering. Dat beleid is met de beste bedoelingen
bedacht. Niet iedereen kan woon-urgentie krijgen want dan heeft
uiteindelijk niemand urgentie. En verscheidene volledige
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bijstandsuitkeringen op één woonadres tellen soms op naar een wel
erg riant “vangnet”. Maar in individuele gevallen kan het wel heel duur
en dom zijn om de regels strikt te hanteren.
De oplossing begint bij bestaanszekerheid: een dak boven je hoofd,
een gezonde maaltijd op tafel en perspectief voor jezelf en voor je
kinderen. Wanneer mensen dat op orde hebben, zullen ze vaak ook
minder zware (en dure) zorg nodig hebben.
Moeder 2 is gescheiden en ze staat op de wachtlijst voor een betaalbare
huurwoning. Met haar twee kinderen kon ze eerst nog wisselend bij
kennissen op zolderkamers terecht, maar dat gaat niet meer. Al die
onzekerheid heeft zijn weerslag op de gezondheid van de moeder en de
schoolprestaties van de kinderen. Er is al een gezinsvoogd betrokken en het
oudste kind loopt bij de jeugdpsycholoog. Maar het gezin dreigt binnenkort
wel op straat te belanden, en dan zal moeder uit de ouderlijke macht
worden gezet. Deze moeder heeft geen zorgprobleem, maar vooral een
woonprobleem. Van de kosten van de gezinsvoogd en de jeugdpsycholoog
zou de woningcorporatie al ruimschoots een extra huurwoning kunnen
bouwen. Om over de toenemende kosten bij uithuisplaatsing maar te
zwijgen. De oplossing voor deze moeder is om haar simpelweg met
urgentie een woning toe te wijzen. En dan natuurlijk ook meteen een extra
huurwoning bijbouwen zodat de wachtlijst niet langer wordt.

Een beroep op “eigen kracht” is zinloos als het mensen ontbreekt aan
bed of bad of brood. Vaak zijn juist de zorgen over die
bestaanszekerheid de bron van allerlei andere problemen. Mensen
die vanwege alle aanmaningen de post niet durven openen, zijn al
helemaal niet bezig met opbouwen van hun eigen sociale netwerk. Pas
als de basis op orde is, kunnen en willen mensen weer om zich heen
en richting toekomst gaan kijken.
Daarom willen wij juist inzetten op versterken van bestaanszekerheid.
Help jongeren met hun problematische schulden. Zorg dat iedereen
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betaalbaar kan wonen. Help gezinnen aan stabiliteit en
toekomstperspectief.
En wij willen af van in graniet gehouwen beleidsregels. We willen dat
hulpverleners in de wijken gewoon de beste oplossing mogen gaan
leveren. En als dat betekent dat ze een zes scoren op het uitvoeren van
de beleidsregels in plaats van een tien: prima. “Rules are tools” en
maatwerk moet. Het is efficiënter, het is effectiever, het is goedkoper,
het is beter. En vooral: het is beschaafder.
Actiepunten
1. Integrale aanpak van zorg, veiligheid, bestaanszekerheid en
leefbaarheid
Wijkverpleegkundigen en wijkteams hebben met veel meer te maken
dan alleen zorgvragen. Die vragen staan zelden los van de sociale
context van buurtbewoners. Daarom bevorderen we samenwerking
tussen Centrada, schuldhulpverlening, politie, onderwijs en andere
instanties die een rol spelen in de buurt. Dat kan bijvoorbeeld in
integrale gebiedsteams. Vanuit die integrale aanpak worden
problemen effectiever aangepakt. Het team krijgt daarvoor ook een
substantieel “bureaucratievrij” maatwerkbudget. Daarmee kunnen de
hulpverleners dus doen wat nodig is om problemen op te lossen,
zonder dat dat meteen binnen allemaal regels en protocollen moet
passen.
2. Gebiedsgerichte budgetten voor wijkteams
Op dit moment werken de sociale wijkteams heel veel op basis van
tijdelijke budgetten. Daardoor is er veel verloop en hoge kosten voor
overdracht en opleiding. Wij willen dat wijkteams in de reguliere
financiering nog meer dan nu gebiedsgerichte budgetten krijgen. En
die budgetten kunnen ze inzetten zonder dat ze daar steeds opnieuw
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budgetaanvragen en projectvoorstellen voor hoeven te schrijven.
Eventuele budgetprikkels voor het wijkteam zijn altijd op basis van
“outcome”. Dus belonen als het percentage voortijdig schoolverlaters
in de wijk daalt of als de levensverwachting stijgt. En niet budgetteren
op hoeveelheid verleende zorg (“output”).
3. Sneller uit het schuldenmoeras
Als mensen in de schulden komen, moet er veel sneller zicht komen
op een oplossing. Een oplossing die recht doet aan de
verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Wij steunen dan ook de
campagne “Schuldvrij”. Wij willen dat schuldhulpverleners meer
mogelijkheden krijgen om mensen echt te helpen. Ook willen we dat
de gemeente schuldeisers actief op hun eigen verantwoordelijkheid
gaat wijzen.
https://tinyurl.com/correspondent-schuldvrij

4. Sanctie alleen bij verwijtbaar handelen
Als uitkeringsgerechtigden zich niet aan de afspraken houden, kan de
gemeente sancties opleggen. Bijvoorbeeld een tijdelijke stopzetting
van de bijstandsuitkering. Op dit moment lijken die sancties bijna
automatisch, volgens strakke regels, te worden uitgedeeld - ook als
het niet om onwil gaat maar om een onschuldige vergissing. In de
Participatiewet staat ook dat sancties achterwege kunnen blijven
indien er geen sprake is van verwijtbaar handelen. Wij willen dat de
gemeente veel meer op die manier gaat handelen.
5. Gescheiden met kinderen wordt urgent
Gescheiden ouders uit Lelystad krijgen voorrang bij woonruimte voor
henzelf en hun kinderen. Dat voorkomt onnodige extra stress en ruzie,
en helpt bij het tegengaan van schadelijke vechtscheidingen. Dat
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betekent wel dat Centrada woningen bij moet bouwen zodat de
wachtlijsten voor andere woningzoekers hier niet langer van worden.
6. Basisinkomen
Wij zijn voorstander van een basisinkomen voor iedereen. Dat kan
echter alleen op landelijk niveau goed worden geregeld. Wij willen
dat de gemeente de komende jaren gebruik maakt van alle vanuit Den
Haag geboden experimenteerruimte, bijvoorbeeld op het gebied van
voorwaarden-vrije bijstand. Indien nodig komen we zelf met
voorstellen.
7. Echt loon voor echt werk
Uitkeringsgerechtigden die, bijvoorbeeld als ‘tegenprestatie’,
productieve arbeid verrichten krijgen zo veel mogelijk een gewone
baan. Die baan wordt dan ook betaald volgens de geldende cao, dan
wel het wettelijk minimumloon.
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Hoogtepunten 2014-2018
Zeker zijn van goed bestuur
‣ Het grootste distributiebedrijf van Nederland vestigt zich in Lelystad.
Vele honderden jobs - met dank aan Jop.
‣ Mensen kunnen hun woningen weer verkopen. De omloopsnelheid
van woningen is verdubbeld. Gemiddeld aantal woningen nu te
koop: minder dan 700. Dat is minder dan de helft van het aantal te
koop staande woningen in 2014.
‣ De nieuwbouw komt op gang: in 2016 zijn er 115 woningen
opgeleverd, in 2017 alleen al in de eerste 2 kwartalen 110 en op
basis van de afgegeven bouwvergunningen staat de teller voor 2018
op 330.
‣ Er wordt gestart met de woningbouw in Parkwijk, een belangrijke
bijdrage aan het Stadshart.
‣ Rond en in het Stadshart zijn of worden verschillende
kantoorpanden omgebouwd naar woningen, waardoor ze weer een
bijdrage gaan leveren aan een levendig stadshart.
‣ Bewoners krijgen zelf controle over wat er in hun buurt gebeurt.
“Mensen maken de buurt” heeft al meer dan 160 succesvolle
projecten opgeleverd.
‣ Na de Zuiderzeewijk en de Atolwijk worden nu ook in de wijk Jol
samen met bewoners concrete plannen gemaakt en uitgevoerd om
de buurt en de eigen leefomstandigheden te verbeteren.
‣ Het eerste experiment met een buurtbudget is uitgevoerd in
Lelystad Haven. Een tweede experiment, met een verbeterde
aanpak, wordt voorbereid. Door een motie van de PvdA is nu de
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intentie uitgesproken om in de hele stad met buurtbudgetten te
gaan werken.
‣ De luchthaven en Flevokust zijn als belangrijke aanjagers van de
economie ontwikkeld en zo goed als klaar voor gebruik.
‣ Met het Werkbedrijf zijn we er succesvol in geslaagd werkgevers in
de regio te verleiden om (langdurig) werklozen en
arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.
‣ Wijkcentrum MFA Warande is gerealiseerd, met een school,
gezondheidsvoorzieningen en een naastgelegen supermarkt voor
de buurt.
‣ Er komt een nieuwe campus voor het voortgezet onderwijs, met
voor iedere groep en richting een herkenbare eigen identiteit.
‣ Lelystad krijgt een respijthuis, waardoor mantelzorgers tijdelijk
kunnen worden ontlast.
‣ De afgelopen jaren zijn tientallen mensen door het ombudsteam
van PvdA Lelystad hulp geboden bij hun problemen, onder meer op
het gebied van werk en bijstand, zorg en huisvesting. Het advies is
gratis. Het ombudsteam helpt iedereen: men hoeft geen lid te zijn
van de PvdA. Meer informatie over het ombudsteam is te vinden op
https://lelystad.pvda.nl/ombudsteam/.

PvdA Lelystad 2018 - 2022

Pagina 39

Zeker zijn
—
op 21 maart.
1. Nelly den Os
2. Emiel van der Herberg
3. Bahreddine Belhaj
4. Rob Ros
5. Thomas Gillissen
6. Binh-an Nguyen
7. Frans van Rijnsoever
8. Jan van der Beek
9. Els Lucas
10. Mohammed Acherrat
11. Gerhard Visschedijk
12. Bert Maatman
13. Ton Oonk
14. Willem Bodde
15. William Ashoti
16. Adri de Haan
17. Adriëtte Hoppenbrouwers
18. Truida Jonkman
19. Paul Stortelder
20. André Rijsdorp
21. Jaap van Gelder
22. Jop Fackeldey

