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De PvdA maakt werk van Lelystad
Kijk om u heen: het gaat goed met de stad! De stad groeit en bloeit. Maar dat moeten we wel zo houden. De PvdA wil de komende vier jaar samen met de inwoners werken aan een Lelystad waar iedereen
volwaardig meedoet. Net als de afgelopen periode moet Lelystad niet alleen kansen pakken, maar ook zelf
actief kansen voor zijn inwoners creëren. Daar staan we voor!
De PvdA staat voor een gemeente die er voor u is. Juist nu kan de gemeente veel voor u betekenen. Door
te investeren in werkgelegenheid en door de dreigende tweedeling een halt toe te roepen. Wie wil kan
op ons rekenen, en we rekenen ook op u!
De PvdA is lokaler dan u misschien denkt. Door ook buiten verkiezingstijd op de markt te staan. Door per
raadslid een wijk te adopteren, zodat we weten wat er speelt, aanspreekbaar en bereikbaar zijn. Door op
tal van thema’s discussiebijeenkomsten te beleggen, voordat we ons standpunt bepalen. Door een website
waarop – als enige Lelystadse politieke website – ook door u gediscussieerd en gereageerd kan worden.
Door de weblogs van onze fractieleden en wethouders, waarop u ook met hen in discussie kunt gaan.
De PvdA is een lokale partij, die staat voor lokale thema’s. Maar wel met de voordelen van een landelijk
netwerk. Met intensieve relaties met onze collega’s in Provinciale Staten en in de Tweede Kamer. Met
netwerken waarin we beleid kunnen beïnvloeden en effectief landelijke hulp in kunnen roepen als dat
nodig is. De redding van de IJsselmeerziekenhuizen is daar een voorbeeld van.
De PvdA Lelystad staat voor werk. Werk voor iedereen! In deze tijd van economische crisis versnellen we
bouwprojecten en spelen we een bemiddelende rol tussen werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen. Goed onderwijs is een allereerste vereiste om mensen goed door te leiden naar de arbeidsmarkt.
Natuurlijk zorgen we ervoor dat kwetsbare groepen niet aan de kant komen te staan.
De PvdA Lelystad strijdt tegen de verloedering. Iedereen heeft recht op een veilige en schone buurt waar
kinderen fijn op straat kunnen spelen en waar ouderen ’s avonds de deur uit kunnen. Dat betekent niet
alleen dat het vuilnis keurig op tijd wordt opgehaald en dat iedere wijk een wijkagent heeft, maar ook dat
bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun buurt.
Daarom pakken we overlast, vervuiling, discriminatie en hufterig gedrag voortvarend aan. De PvdA verbetert de dienstverlening van de gemeente. U hoort centraal te staan in alles wat de gemeente doet. Als we
buurten opknappen luisteren we dus naar bewoners, en voor het verbeteren van de thuiszorg luisteren
we naar ouderen en gehandicapten. We verkorten de wachttijden voor bijvoorbeeld de schuldhulpverlening en wikkelen vergunningen zo snel mogelijk af. Regeldruk voor ondernemers verminderen we tot het
hoogst noodzakelijke. En we gaan zuinig om met publiek geld.
Dat is ook nodig. Want in een tijd waarin de economie slecht draait dreigen de zwaksten in de samenleving
daarvan de dupe te worden. En dat mag niet gebeuren. De PvdA staat nog steeds voor een sterk en sociaal
beleid, met een solide financiële basis. Op initiatief van de PvdA is daarvoor de gemeentebegroting op
orde gebracht. Zodat we kunnen blijven investeren in een sociaal rechtvaardige samenleving, zonder dat
onze (achter)kleinkinderen daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen.

De Partij van de Arbeid maakt werk van Lelystad.
Door bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.
Door resultaten te boeken.
Dat doen we mét u, dat doen we vóór u.
Maar wat betekent Lelystad eigenlijk voor u???
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Ik werk in Lelystad
Werk is van groot belang voor zowel individuele mensen als de samenleving. Werk verschaft niet alleen
inkomen, het draagt ook bij aan eigenwaarde, sociale contacten en het vermindert afhankelijkheid.
Werk houdt mensen betrokken bij de samenleving en is een voorwaarde voor solidariteit en emancipatie.
De Partij van de Arbeid zet zich daarom sinds haar oprichting al in voor het scheppen en in stand houden
van werkgelegenheid.
Vooral in deze economisch donkere dagen is dat bepaald geen gemakkelijke opgave. Bij veel bedrijven
staan banen op de tocht of vallen ontslagen. Dat is bedreigend voor een grote groep mensen, maar vooral
ook voor diegenen die toch al een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Zoals uitzendkrachten,
voormalig bijstandsgerechtigden, jongeren, ouderen, nieuwe Nederlanders en mensen met een chronische
ziekte danwel lichamelijke of verstandelijke beperking. Deze groepen lopen nu niet alleen het risico om
eerder hun werk kwijt te raken, maar hun perspectief op een nieuwe baan is ook veel kleiner. Om deze
mensen aan de slag te helpen en te houden is maatwerk noodzakelijk. De Partij van de Arbeid wil juist nu
zoveel mogelijk mensen aan het werk houden.
Werk maken van Lelystad en werk maken voor Lelystedelingen is de rode draad die door dit programma
heen loopt. Daarvoor is werkgelegenheid nodig, wat betekent dat we moeten werken aan een gunstig
ondernemersklimaat. Om onze bevolking daarvan te kunnen laten profiteren is het van belang in te zetten
op goed beroepsonderwijs op VMBO, MBO en HBO-niveau. De combinatie van werken en leren wordt
steeds belangrijker.
En wanneer mensen tóch hun baan kwijt raken, vindt de PvdA het van groot belang dat ze zo snel mogelijk
aan een andere baan worden geholpen. Of dat ze via een opleiding de kans krijgen om in de toekomst
weer aan het werk te gaan. In de tussentijd moeten tijdelijk werklozen kunnen rekenen op een fatsoenlijke
uitkering.

Wat hebben we bereikt?
Het aantal banen is fors gegroeid. Lelystad heeft er de afgelopen vier jaar 4000 banen bij gekregen.
Het aantal bijstandsuitkeringen is sterk teruggebracht. In 2006 zaten nog 2150 Lelystedelingen
in de bijstand, op 1 maart 2009 waren dat nog 1515 personen. Lelystad was landelijk de best presterende
gemeente in 2007 en 2008 en heeft daar een financieel voordeel aan overgehouden.
Veel leerwerktrajecten. Jongeren kunnen inmiddels werkervaring opdoen via bijvoorbeeld Flevotalent,
Flevodrome, het VOS project, ROC Workout, Streetwise, Talentmanagers en Buurtvoorlichters.
Nieuwe werkgelegenheid op komst. Er zijn belangrijke stappen gezet voor de ontwikkeling van
Lelystad Airport, bedrijventerrein Omala en Overslagcentrum Flevokust. Dit zal in de toekomst duizenden nieuwe banen gaan opleveren.
Het ziekenhuis is behouden voor Lelystad. Dat is natuurlijk goed voor de gezondheidszorg, maar
het ziekenhuis is ook een van de grootste werkgevers van Lelystad.
Voor iedereen werk op maat. Aan het loket kom je niet langer voor een uitkering, maar voor werk. Er
is een effectief pakket aan reïntegratiemogelijkheden beschikbaar. Zodat iedereen die zich meldt de kortste
route (terug) richting werk kan vinden, waarbij rekening gehouden wordt met ieders (on)mogelijkheden.

Wat willen we de komende jaren doen?
Gelegenheid om te werken.
• Acquisitie van nieuwe bedrijven blijft ook de komende jaren een belangrijk speerpunt. Daarbij is het van
belang Lelystad te profileren als aantrekkelijke woon- en werkstad.
• Voor de werkgelegenheid is het van groot belang dat dat de overslaghaven Flevokust en de luchthaven
Lelystad Airport daadwerkelijk tot ontwikkeling komen. In beide gevallen speelt de economische crisis een
rol. Voor de luchthaven geldt dat de PvdA wil dat afspraken worden nagekomen. Dat betekent minimaal
800 arbeidsplaatsen per 1 miljoen passagiers, en niet meer overlast dan nu al in de regels is toegestaan.
Zie ook het kader elders in dit programma.
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• Het zijn bedrijven, ondernemers, die zorgen voor banen en voor voldoende voorzieningen op wijkniveau. De PvdA wil deze ondernemers steunen met starters- en microkredieten. Zelfstandigen met een
laag inkomen kunnen kwijtschelding van gemeentelijke heffingen krijgen.
• De gemeente koestert het zittende bedrijfsleven. Zij zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel
van de banengroei. In Lelystad krijgen ze volop expansiemogelijkheden. Gemeentelijke accountmanagers
zorgen er voor dat ondernemers niet meer langs allerlei verschillende gemeentelijke afdelingen hoeven te
gaan, maar functioneren als vast aanspreekpunt voor bouwplannen, vergunningen en arbeidsmarktvraagstukken.
Iedereen blijft meedoen, succesvol beleid wordt voortgezet.
• Participatie en zelfredzaamheid staan voorop. Iedereen moet zo volwaardig mogelijk mee kunnen doen
in Lelystad; dus wie kan werken moet werken. Tegenover rechten staan ook plichten. Wie een uitkering
ontvangt maar wel kan werken moet verplicht meewerken aan scholing – zoals het leren van de Nederlandse taal, regulier onderwijs en vakscholing – of reïntegratie. Alleen langs deze weg kunnen mensen hun
toekomst in eigen hand nemen en volwaardig deel uitmaken van onze samenleving.
• We moeten voorkomen dat loonkostensubsidies en andere maatregelen door werkgevers ingezet worden om tijdelijk goedkope arbeidskrachten tot de beschikking te hebben. Subsidie moet altijd leiden tot
duurzame werkgelegenheid.
Maatwerk blijft de norm.
• We redeneren vanuit kansen en niet vanuit problemen. We kijken vooral naar wat mensen wél kunnen.
Maar daar spreken we ze dan ook op aan. De individuele werkloze wordt op maat ondersteund bij de weg
naar werk. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de sociale omgeving van mensen, zeker daar waar
betaald werk niet de norm is.
• Bijstand is bedoeld als laatste vangnet en tijdelijke inkomensoverbrugging voor mensen die niet in staat
zijn te werken. Langdurig werklozen krijgen een intensieve individuele begeleiding, en kunnen een beroep
doen op trainingsmogelijkheden om uit de bijstand te komen.
Geen werkloosheid meer in Lelystad.
• De PvdA wil ook dat werklozen meteen geholpen worden met het vinden van een andere baan en niet
pas na afloop van hun werkloosheidsuitkering. Wie langer dan 3 maanden zonder baan zit gaat een stage
of een opleiding doen. In ieder geval totdat een nieuwe baan is gevonden.
• Jongeren onder de 27 jaar zijn of aan het werk, volgen onderwijs, of combineren beide. Jongeren die een
bijstandsuitkering aanvragen, worden door de gemeente direct in een leer-werktraject geplaatst. Thuiszitten is immers slecht voor hun toekomstperspectief.
• We gaan voor de duurzame baan. Betaald en regulier werk gaat voor, ook al verdien je meer met tijdelijk
werk dat eindig is. En een beroepsopleiding met perspectief gaat eveneens voor een tijdelijk bijbaantje.
Het gaat er om iedereen naar een baan de leiden met perspectief, waarbij niet telkens een terugval naar
werkloosheid ontstaat. Dus: werk boven inkomen en scholing boven werk.
• De herziening van de Wet Sociale Werkvoorziening biedt ons een uitgelezen kans om een gemeentelijk werkbedrijf op te richten, waar werk met werk gemaakt wordt. In samenwerking met bijvoorbeeld
Flevodrome, Bataviawerf, Lavora, Perspectief, Flevotalent etc. wordt een sluitende aanpak ontwikkeld die
toeleidt naar werk. Voor diegenen voor wie dat niet is weggelegd, wordt zonodig een beschermde werkomgeving geboden waarin maatschappelijk nodig en nuttig werk uitgevoerd wordt.
• Wie niet wil werken draagt daarvan zelf de consequenties. Misbruik wordt bestraft. Mensen die zich
stelselmatig en onterecht onttrekken aan werk, worden gekort op hun uitkering. Misbruik ondergraaft
solidariteit, daarom mogen controle en handhaving streng zijn.
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Werk met werk maken.
• Bij grote bouwprojecten moeten ten minste afspraken worden gemaakt met aannemers en ontwikkelaars over het inschakelen van leerlingen en het bieden van stageplaatsen. Ook worden afspraken gemaakt
over het in dienst nemen van geschikte Lelystadse werkzoekenden.
Meten is weten.
• De kosteneffectiviteit van leerwerktrajecten en reïntegratietrajecten moet in het oog worden gehouden.
Trajecten die meer kosten dan ze opleveren moeten worden verbeterd of vervangen.

Eerlijk over de Lelybus
In de loop van 2011 moet een nieuw contract worden afgesloten voor het uitvoeren van de stadsdienst.
Momenteel doet Connexxion dit, maar het contract loopt af in 2011.
Openbaar vervoer kost geld, en is de afgelopen jaren ook steeds meer gaan kosten. Het valt moeilijk te
voorspellen wat de kosten in 2011 zullen zijn. Daarom kan ook nog niemand goed inschatten of de huidige dienstverlening binnen het beschikbare budget gehandhaafd kan blijven. De PvdA gaat voor de best
mogelijke stadsdienst. In vergelijking met de huidige situatie zien we duidelijke verbeterpunten, maar ook
kansen om kosten te besparen zonder het reisgenot te veel aan te tasten.
De PvdA heeft een uitgebreid onderzoek onder inwoners gehouden over de wensen voor de Lelybus. Van
dit onderzoek is een verslag verschenen, dat u kunt terugvinden op onze website. Daar vindt u ook onze
28 wensen voor de toekomst van de stadsbus. Een greep daaruit:
• Als de huidige routes gehandhaafd blijven, dan moeten er in ieder geval nieuwe haltes komen in LelystadHaven (zuidkant), bij de Ankerplaats en in de Wijngaard.
• Op lijnen waar een cirkelroute wordt gereden moet alternerend linksom en rechtsom gereden worden.
Daardoor kan iedereen, door het reistijdstip bewust te kiezen, minimaal één keer per uur volgens de
kortste route naar de bestemming reizen.
• Er moet onderzocht worden in hoeverre een speciale seizoensgebonden toeristische Lelyprachtlijn
haalbaar is in publiekprivate samenwerking. Dit is een rondje Lelystad langs verschillende toeristische
trekpleisters, met sterke promotionele waarde (city marketing).
• Gratis OV voor 65+’ers wordt gehandhaafd.
• De vervoersmaatschappij mag tijdens de contractsperiode geen haltes schrappen zonder expliciete toestemming van de gemeente.
• Het indienen van klachten moet makkelijker worden gemaakt.
• De dienstregeling moet zodanig ruim zijn dat chauffeurs zich niet hoeven te haasten ten koste van passagierscomfort of snelheidsovertredingen. De bus mag nooit eerder van een bushalte vertrekken dan de
dienstregeling voorschrijft.
• De vervoersmaatschappij moet meer rekening houden met aansluitingen onderling en met de NS treinen, zelfs als dat beperkt (enkele minuten) ten koste gaat van punctualiteit.
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Ik leef in Lelystad
Veel mensen zijn tevreden over het wonen in Lelystad. Goed wonen is echter meer dan een dak boven
je hoofd.
Iedereen verdient een fijne buurt om in te wonen. Een buurt waar mensen zich veilig en thuis voelen, waar
kinderen op straat kunnen spelen en waar mensen mét in plaats van naast elkaar leven. Een dergelijke
buurt ontstaat als gemeente en bewoners de handen ineen slaan. De PvdA probeert er daarom samen met
bewoners voor te zorgen dat buurten er goed uit zien en vooral ook veilig zijn. Want prettig leven gaat
niet alleen over goede woningen voor iedereen, maar ook over schone en prettige straten, schone lucht,
goed openbaar vervoer, fatsoenlijke voorzieningen, een buurtagent en een wijkserviceteam.
Prettig leven betekent ook dat we mét elkaar samenleven in plaats van tegenover elkaar staan in onze
woonomgeving. De PvdA steunt mensen die in de verdrukking dreigen te komen. Het wegpesten of
intimideren van bewoners vanwege bijvoorbeeld seksuele voorkeur of huidskleur kúnnen en wíllen we
niet tolereren. We starten een offensief tegen mensen die de boel en de buurt verzieken. En we zijn een
steun in de rug voor al die gewone, aardige en goede mensen die er iedere dag weer het beste van weten
te maken.
De noordelijke wijken van Lelystad zijn en worden aangepakt via wijkontwikkelingsplannen. Delen van
de wijken worden opgeknapt en gerenoveerd, en dat wordt betaald door beperkte bouw van nieuwe
woningen en voorzieningen toe te staan. Maar alleen voor zover dat ook echt waarde heeft voor de
wijk, dus vooral niet meer van hetzelfde. Dus niet bouwen in veelgebruikte parken en plantsoenen. De
komende jaren zijn de Boswijk en de Waterwijk aan de beurt. Bijvoorbeeld door een opknapbeurt voor
de havenkom in de Kamp.
De wijkposten zijn toegankelijker geworden maar kunnen nog niet altijd een service niveau leveren zoals
de PvdA dat zou willen zien. Vaak komt dat doordat de wijkpost zelf nauwelijks budget of slagkracht heeft
maar bij andere afdelingen in de gemeente moet aankloppen om problemen te kunnen oplossen. Wij willen dat de wijkconsulenten en de wijkraden meer dan nu mogelijkheden krijgen om snel en adequaat in te
grijpen waar dat nodig is. De PvdA wil de wijkserviceteams terug in de wijken.

Wat hebben we bereikt?
Snelwerk- en buurtbudgetten. Inwoners hebben via deze budgetten meer mogelijkheden om hun
eigen leefomgeving te verbeteren. Op initiatief van de PvdA zijn deze budgetten flink verhoogd.
Eerste multifunctionele accommodaties staan op de kaart. In Haven is de eerste gestart en aan
Atolplaza wordt hard gebouwd.
Het ziekenhuis is gered. Door inspanningen van vooral Lelystadse PvdA politici is het ziekenhuis bestempeld als ‘systeem’ ziekenhuis. Daardoor is het voortbestaan gegarandeerd.
Wijkontwikkeling is in de praktijk vormgegeven. Samen met bewoners wordt in verschillende
wijken de leefbaarheid verbeterd.
De vernieuwing en opwaardering van het stadshart is gestart. Na jaren van plannenmakerij is
er nu daadwerkelijk een begin gemaakt met de vernieuwing van het stadshart. Met toevoegingen aan het
winkelareaal en het openbreken van het centrum naar de stationszijde.
Buurtvoorlichters zijn succesvol. Door inzet van buurtvoorlichters worden inwoners beter geïnformeerd en betrokken, daar waar dat met klassieke middelen niet lukt. Bijkomend voordeel is dat de
buurtvoorlichters zelf hierdoor vanuit werkloosheid weer een normale baan vinden.
Start gemaakt met aanpak overlast huisjesmelkers. PvdA heeft initiatief genomen om de regels
rondom verhuurpanden meer te richten op het voorkomen van overlast voor de buurt. Daarbij is er ook
aandacht voor voldoende alternatieven voor wie snel woonruimte nodig heeft.
PvdA weet wat er leeft in de wijk. Ieder raadslid van de PvdA heeft een wijk geadopteerd. Door geregelde kontakten met wijkraad, wijkconsulent en inwoners weten we wat er speelt in de wijk en kunnen
we waar nodig de helpende hand toesteken.

			
De
PvdA maakt

van Lelystad

11

Nieuwe speelplekken zijn gerealiseerd. Door dit in nauwe samenspraak met de bewoners te doen,
zijn de speelplekken ook zo ingericht dat ze echt gebruikt gaan worden.

Wat willen we de komende jaren doen?
PvdA houdt hart voor de stad.
• Met de doorontwikkeling van het stadshart is een begin gemaakt. De PvdA maakt zich grote zorgen
over de nog niet opgeknapte delen van het centrum en wil er komende jaren alles aan doen om ook die
winkeliers een kans te geven. De openbare ruimte zal op hetzelfde niveau gebracht moeten worden als
het nieuwe gedeelte. Samen met de ondernemers in het stadshart moet gewerkt worden aan het aantrekkelijk houden van het stadshart door het organiseren van evenementen en intensiveren van beheer en
toezicht.
• Het Lelycentre zal zich moeten ontwikkelen naar een wijkwinkelcentrum. We zullen ons in moeten
spannen om de uitstraling te verbeteren en de openbare ruimte aan te pakken, ook al is deze niet bij de
gemeente in bezit. De PvdA heeft zorg over de leegstand van de kantorenstrook langs het Lelycentre.
Samen met eigenaren van kantoorgebouwen en centrum moet een integrale aanpak ontwikkeld worden
om te voorkomen dat het gebied verloedert.
• 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.
Het is plezierig in de wijk.
• In iedere wijk komt een multifunctionele accommodatie. Daar komen allerlei functies samen: wijkpost,
buurthuis, informatie over zorg en wonen, scholen, consultatiebureau en nog veel meer. Per wijk wordt
bekeken welke vorm het beste past bij de wijk en bij de financiële mogelijkheden.
• Overlast bestrijden op maat. Inwoners en gemeente werken samen om overlast te voorkomen en te
bestrijden. Overlast waar inwoners zich meer aan ergeren wordt samen aangepakt.
• Ruimte om te spelen. Begeleid, onbegeleid, ingericht of niet ingericht: Lelystad benut de beschikbare
ruimte optimaal om buiten spelen te stimuleren.
Voor iedereen is er plaats.
• Niemand hoeft meer op straat te slapen. Er zijn voldoende thuis- en daklozenvoorzieningen voor iedereen die die zorg wil accepteren.
• Er komt een geboortehotel en een hospice. Ook in de eerste en laatste levensfase zijn er dan voorzieningen waar je je prettig kunt voelen.
• Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Dus accepteren we geen discriminatie op basis van geslacht, seksuele
geaardheid, religie of huidskleur. Waar dit wel gebeurt treden we hard op.
Het is leuk om oud te worden in Lelystad.
• Het woonaanbod is minimaal concurrerend ten opzichte van de omgeving.
Het aanbod seniorenwoningen, levensloopbestendige woningen, kangoeroewoningen etc. wordt vergroot, door nieuwbouw en aanpassen bestaande woningen.
• In de MFA’s zijn ook op ouderen en gehandicapten gerichte voorzieningen.
Zoals maaltijdvoorzienin gen, ontspanning, internet etc. Ook willen we een proefproject doen met een
consultatiebureau voor senioren.
Lelystad is gezond.
• Lelystad moet meer inzetten op preventie, in vergelijking met landelijke cijfers (GGD) moet Lelystad
bovengemiddeld uitkomen. Hiervoor wordt samen met partners een preventieprogramma gestart.
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• We zorgen voor een goed hulpaanbod voor jongeren (en hun ouders) die dat nodig hebben, zo snel
mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis. Het bereik van het Centrum Jeugd en Gezin moet laagdrempelig zijn,
en ook zorgmijders maken zoveel mogelijk gebruik van het CJG.
Blijven zoeken naar nog betere afval scheiding.
• Lelystad gaat ook plastic scheiden.

Eerlijk over de lokale PvdA

U zult in de campagne waarschijnlijk nog vaak horen dat u het beste op een ‘lokale’ partij kunt stemmen,
omdat de ‘landelijke’ partijen minder lokaal georiënteerd zouden zijn. Daar is bij de Partij van de Arbeid
absoluut geen sprake van.
Anders dan ‘lokale’ partijen u willen doen geloven, en anders dan het bij sommige andere ‘landelijke’
partijen geregeld is, ontvangen wij geen enkele inhoudelijke sturing vanuit Den Haag. Wij handelen onafhankelijk en altijd in het belang van de inwoners van Lelystad. En daarbij boeken wij de meest concrete
resultaten van alle partijen. Want als het nodig is, dan weten wij samen met onze Haagse partijgenoten
wel zaken voor Lelystad voor elkaar te krijgen.
Een ‘landelijke’ partij heeft namelijk wel het voordeel van een groot netwerk. Dat dat waardevol is bleek
onder andere in 2008, toen de IJsselmeerziekenhuizen op het punt stonden om failliet te gaan en gesloten te worden. In die periode hebben wij intensief samengewerkt met onze partijgenoten in de Tweede
Kamer. Door de maximale politieke druk op de minister van (met name) de PvdA is een doemscenario
voorkomen. Uiteindelijk bestempelde de minister ons ziekenhuis als een ‘systeem’ ziekenhuis, waardoor
de continuïteit van de zorg in Lelystad kon worden gered.
U heeft ook zelf kunnen zien hoe lokaal de PvdA is. Welke andere partij heeft per raadslid een wijk
geadopteerd? Welke andere partij is even vaak in de wijken te vinden? Welke andere partij staat maandelijks op het Stadhuisplein om uw mening over een actueel onderwerp te vragen? Welke andere partij
organiseert bijeenkomsten en enquetes voordat ze haar standpunt bepaalt? Zoals de PvdA deed over
bijvoorbeeld de Lelybus en de onderwijskwaliteit.
Kortom, PvdA Lelystad is een echte lokale partij. Altijd, en niet alleen als er eens lekker met een schandaaltje te scoren is. Met als extra een prima landelijk netwerk. Lokaal geworteld, landelijk vertakt.
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Ik woon in Lelystad
Iedereen verdient een goed dak boven het hoofd. Voor veel mensen, of het nu starters, doorstromers
of ouderen zijn, is dat ook in Lelystad nog onvoldoende bereikbaar. De wachttijden voor huurhuizen
zijn weliswaar afgenomen maar nog niet kort genoeg. Koophuizen zijn niet voor iedereen bereikbaar.
Dat vraagt naast doorstroming vooral om voldoende betaalbare woningen. De gemeente moet de vraag
naar woningen en het huidige aanbod op elkaar af blijven stemmen, juist in een tijd van economische
neergang.
Bijzondere aandacht hebben we daarbij voor de bestaande stad. Deze mag niet de dupe worden van de
groei aan de randen. De PvdA vindt het van belang dat de bestaande wijken qua woon- en leefkwaliteit kan
concurreren met nieuwbouwlokaties zoals bijvoorbeeld Warande.
Centrada moet er, in samenspraak met onze gemeente, voor zorgen dat de woningbouwproductie op peil
blijft en achterstandswijken opgeknapt blijven worden. We hebben speciale aandacht voor groepen woningzoekenden die het moeilijk hebben op de woningmarkt. Het gaat daarbij om (jonge) starters, ouderen,
mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, gescheiden ouders en dak- en thuislozen. Voor hun
huisvesting is de gemeente verantwoordelijk.

Wat hebben we bereikt?
Het welstandstoezicht is sterk vereenvoudigd. Overbodige regels voor het bouwen zijn afgeschaft.
De achterkant van de meeste woningen is compleet welstandsvrij geworden. Als iemand een verbouwing
door de welstandscommissie heeft laten beoordelen, mag de rest van de straat die zelfde verbouwing
automatisch ook uitvoeren.
Nieuw gebouwde woningen zijn erg energiezuinig. Wie in Lelystad een nieuwbouwwoning koopt
heeft daardoor een lagere energierekening dan vergelijkbare woningen elders in het land.
Aan bijna iedere woonwens kan worden voldaan. Door transparantere programmering is er de
afgelopen jaren veel diverser gebouwd, en kan er ook korter op de marktvraag gestuurd worden. Ook aan
speciale initiatieven zoals waterwonen, indisch wonen en vedisch wonen is alle ruimte gegeven.
Warande wordt een extra duurzame woonwijk. In Warande wordt veelal gekozen voor duurzame
woningbouw en energievoorziening. Op initiatief van de PvdA zullen ook energieneutrale straten worden
gebouwd. En mensen die zelf een woning bouwen krijgen een fikse korting op de bouwvergunning bij
duurzaam bouwen.
Woningbouw is niet stilgevallen door de kredietcrisis. Het bouwtempo is wel verlaagd, maar door
snel inspelen op de nieuwe situatie worden er zowel markt- als sociale woningen gebouwd. Er wordt een
lagere grondprijs berekend voor sociale huurwoningen. Zelfbouwen, individueel of gezamenlijk, wordt
actief door de gemeente gestimuleerd.
Er is gebouwd voor starters en ouderen. Starters in Galjoen Zuid, Hanzepark, Stadshart en Warande, ouderen in Hanzepark en Ravelijn.

Wat willen we de komende jaren doen?
Voor iedereen is er een woning op maat.
• De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende woningaanbod dat aansluit bij de vraag in de gemeente. Met ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en bewoners wordt een woonvisie vastgesteld waarbij er
afspraken worden gemaakt over de te bouwen woningen (wat, voor wie en waar). Door nogflexibeler te
programmeren bouwen we de woningen die op het moment het meeste nodig zijn. Het soort woningen
dat we bouwen sluit in aantal en kwaliteit aan bij de behoefte van doelgroepen als jongeren, ouderen en
mensen met een beperking.
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• Met woningcorporaties worden concrete afspraken gemaakt over
• Het aantal te bouwen woningen,
• Het aandeel huur/koopwoningen dat voor mensen met lage inkomens betaalbaar wordt aangeboden,
• Investeringen in de leefbaarheid van wijken,
• Het signaleren van en reageren op huurproblemen en overlast,
• Noodvoorzieningen voor mensen die dreigen dakloos te raken (spoedzoekers),
• Acceptabele wachttijden voor de diverse doelgroepen,
• Kwaliteit van de woningen,
• Huurprijzen,
• Extreme woningoverlast en
• Isolatie van bestaande huurwoningen.
• Op plekken waar het woningaanbod in de sociale sector niet past bij de vraag, moeten creatieve oplossingen worden gezocht om leegstand te voorkomen. Dat kan zijn ingrijpend renoveren, uitgeven als
kluswoning, samenvoegen of gewoon verkopen. Voorwaarde is wel dat dit niet ten koste gaat van de voor
doelgroepen beschikbare woningvoorraad.
• Mensen die zelf, eventueel in groepsverband, een woning willen bouwen krijgen flinke ondersteuning
vanuit de gemeente (particulier opdrachtgeverschap).
• We stimuleren en ondersteunen creatieve mogelijkheden om tot betaalbare woningen te komen voor
starters, zoals sociale koopwoningen. Bij het verlaten van dergelijke woningen worden deze terugverkocht
aan een stichting zonder winstoogmerk. Hierdoor blijven de woningen ook op langere termijn betaalbaar
en voor de doelgroep beschikbaar. De bouw van sociale huurwoningen wordt gestimuleerd doordat de
gemeente voor dergelijke woningen een lagere grondprijs rekent.
Lelystad bijft in balans.
• Nieuwbouw van sociale huur- of koopwoningen wordt gekoppeld aan nieuwbouw van markt koop- of
huurwoningen.
• We laten Lelystad verder doorgroeien, met name in Warande. Maar dat mag niet ten koste gaan van
de bestaande stad: overdreven leegstand moet iets van het verleden blijven. Als er minder gezinnen naar
Lelystad verhuizen, bouwen we dus ook minder nieuwbouwwoningen.
Samen met Centrada meer investeren in leefbaarheid in bestaande wijken.
• Woningverbeteringen gericht op energiebesparing of -opwekking worden actief gestimuleerd. Bijvoorbeeld door een gemeentelijk investeringsfonds.
• Leegstand is vanwege de krappe woningmarkt én vanwege leefbaarheid in de wijk onwenselijk. De
gemeente gaat leegstand actief achterhalen en aanpakken. Centrada vragen we onverkoopbare woningen
van marktpartijen aan te kopen en deze (tijdelijk) te verhuren. Daar waar panden niet geschikt zijn voor
bewoning kunnen ze gebruikt worden voor jongeren, kunstenaars, cultuur en theater.
Intensiveren en bereikbaar maken van particuliere woningverbetering.
• Een van de belangrijkste redenen waarom huiseigenaren de eigen woning niet voldoende onderhouden is
een gebrek aan financiële slagkracht. Particuliere woningverbetering moet dus beginnen met het oplossen
van eventuele schuldenproblematiek.
• Wie in een renovatiewijk de eigen woning echt niet meer kan betalen, moet een aanbod krijgen om de
woning (vrijwillig!) te verkopen en terug te huren.
Mensen die urgent woonruimte nodig hebben moeten niet afhankelijk zijn van commerciële
verhuurbedrijven.
• Voor urgente, tijdelijke kamerverhuur wordt in Lelystad een woonhotel gebouwd. Iedere Lelystedeling
die aantoonbaar urgent woonruimte nodig heeft, kan daar snel terecht tegen een redelijke huurprijs.
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• In samenwerking met het bedrijfsleven wordt ook de woonbehoefte van tijdelijke buitenlandse werknemers in kaart gebracht. Met als doel om ook aan deze groep geschiktere woonruimte te bieden dan (zoals
nu) in commercieel uitgebate panden in onze kwetsbare wijken.

Eerlijk over personeelsbeleid
De PvdA is de afgelopen jaren kritisch geweest over het personeelsbeleid van de gemeente. We willen
dat de dienstverlening aan de burgers steeds verbetert, maar tegelijkertijd bezuinigen op de personele
kosten.
Kan dat?
Ja, maar het vergt wel duidelijk leiding geven, gemotiveerde ambtenaren en goede ondersteuning via
automatisering en scholing.
Is het nodig?
Ja, we moeten nu resultaat boeken. In de toekomst zullen er onvoldoende capabele mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Bovendien komen er grote bezuinigingen aan.
Hoe gaan we dit doen?
Door goede faciliteiten in het aangepaste stadhuis. Door het scheppen van een uitdagende en motiverende
arbeidsomgeving voor goed opgeleide ambtenaren. Door slim gebruik te maken van natuurlijk verloop. En
dus niet door ontslag of weer een reorganisatie.
Wat is het doel?
Een compacte en flexibele organisatie met over 4 jaar betere resultaten met minder personeel. Die resultaten zijn: tevreden burgers en voldoende bezuinigingen om het sociaal beleid in stand te houden.
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Ik voel me veilig in Lelystad
Iedereen heeft recht op een veilige buurt. Zodat kinderen veilig buiten kunnen spelen en niemand ’s
avond binnen hoeft te blijven uit angst voor overlast of criminaliteit. Je veilig voelen is een basisbehoefte.
En hoewel een risicovrije samenleving niet bestaat kan de gemeente wel veel doen om te zorgen voor
veiligheid én een veilig gevoel.
Veiligheid begint bij de aanpak van criminaliteit en asociaal gedrag. Veiligheid wordt vergroot door preventie en bestrijding van misdaad en overlast. Maar ook verloedering moet worden tegengegaan, hufterigheid en onbeschoft gedrag is niet te tolereren. De PvdA zet zich in om overlast en verloedering versneld
terug te dringen. De PvdA neemt het op voor het slachtoffer. Geweld en intimidatie mag nooit worden
beloond.
De PvdA vindt dat drugsoverlast en criminaliteit hard bestreden moet worden. Niet door extra regels in
te stellen, maar door te handhaven als regels worden overtreden. De gemeente heeft een leidende rol
om deze overlast en criminaliteit aan te pakken. Een coffeeshop in de stad kan helpen om drugsoverlast
in de wijken tegen te gaan.

Wat hebben we bereikt?
Voor iedere wijk is er een wijkveiligheidsplan. Via dat plan werken gemeente, politie, jongerenwerk,
wijkpost en andere betrokkenen samen aan een veilige wijk.
Lelystad is uit de ‘verkeerde’ rijtjes verdwenen. Enkele jaren geleden hoorde Lelystad nog bij de
gemeentes met de slechtste scores op het gebied van veiligheid – inmiddels niet meer.
Sociale veiligheid op veel plaatsen verbeterd. Het aanpakken van sociaal onveilige plekken is een
belangrijk doel van de wijkontwikkelingsplannen. Er zijn bijvoorbeeld goed verlichte fietspaden bij gekomen.
Gecoördineerde aanpak overlastsituaties. Er is een begin gemaakt met meer samenwerking tussen
de vele instanties die bij de handhaving van woongebieden betrokken zijn. Handhaving kan daardoor vaker
leiden tot het daadwerkelijk verdwijnen van de overlast.

Wat willen we de komende jaren doen?
Toezicht in het stadshart wordt versterkt.
• Door meer toezicht (politie en andere toezichthouders), met name buiten winkeltijden, moet zowel de
veiligheid als het veiligheidsgevoel verbeterd worden.
• We zijn tegen cameratoezicht als enige oplossing. Cameratoezicht kan alleen in uitzonderingssituaties,
maar alleen in combinatie met persoonlijk toezicht.
Knelpunten van overlast en criminaliteit in de wijken worden gericht aangepakt.
• Lelystad krijgt, naar Haags model, een Lelystadse Pand Brigade. Politie, gemeente, brandweer, fiscus,
Nuon en andere instanties werken hierin samen om overlast en criminaliteit gericht te bestrijden.
• Waar nodig worden notoire veroorzakers van overlast “hinderlijk” gevolgd totdat de problemen zijn
verdwenen.
• Vooral problemen die door bewoners naar voren worden gebracht worden aangepakt.
Wijkagenten moeten veel meer op straat.
• Er moeten meer wijkagenten worden ingezet: twee per wijk. Wijkagenten moeten ook veel meer tijd
daadwerkelijk in de wijk aanwezig zijn. Ze werken in principe altijd vanuit de wijkpost en worden vrijgesteld van andere politietaken.
Het horeca convenant wordt voortgezet.
• De speciale horeca eenheid van de politie functioneert goed en in goede samenwerking met de horeca
exploitanten.

			
De
PvdA maakt

van Lelystad

17

• Samen met de wijkraad Stadshart wordt bekeken of het wenselijk is om de sluitingstijden van de horeca
te verruimen.
Meer inzetten op voorkomen van en opvangen na huiselijk geweld.
• Bij voorkeur gaat de dader de deur uit, niet het slachtoffer.
• Het melden van huiselijk geweld moet laagdrempelig zijn, en zonodig wordt een opvangvoorziening
meteen geregeld. Voor alle mogelijke slachtoffers, dus ook voor kinderen en mannen.
Instellen meldpunt verkeersoverlast.
• In samenwerking met de politie moet er voor bewoners een duidelijk meldpunt komen waar verkeersonveilige situaties kunnen worden gemeld. Wel onder voorwaarde dat de politie echt gericht gaat controleren op die plaatsen waar de meeste meldingen van binnenkomen.
Succesvolle initiatieven voortzetten.
• Naar goed voorbeeld van de Kustwijk, Boswijk en Waterwijk helpen we elke wijk om een wijkpreventieteam op te zetten. De gemeente stimuleert en faciliteert daarbij maximaal.
• Goede nazorg aan ex-gedetineerden kan mogelijke overlast in de gemeente voorkomen. Het project
“Uit de bak, aan de bak” wordt daarom voortgezet.

Eerlijk over centrumverkeer
De nieuwe centrumring houdt de gemoederen bezig. Het idee achter de Groene Carré was om het centrum van Lelystad ook meer de uitstraling te geven van een stadscentrum. Inclusief goede parkeergelegenheid in alle hoeken. Dat is erg belangrijk voor de middenstand in de Gordiaan.
In het ontwerp van de Groene Carré zijn fouten gemaakt. Dat resulteerde in onduidelijke verkeerssituaties en een fietsverbinding die maar liefst zes keer de autoweg kruiste.
De PvdA heeft daarom in 2007 voorgesteld om voor fietsers een veilige route rondom het centrum, maar
wel helemaal binnen de Groene Carré te maken. De gemeenteraad steunde dat voorstel. Die fietsring is
nu nog niet af, maar begint wel steeds meer vorm te krijgen. Aan de oostkant van het centrum, bij Neringweg en Agoraweg, moet de fietsring de komende jaren nog worden afgemaakt.
De kans bestaat dat er geen veilig en betaalbaar alternatief kan worden gevonden voor de fietsoversteek
over de rotonde bij het station. In dat geval vindt de PvdA dat die oversteek moet worden verwijderd
– verkeersveiligheid staat immers voorop. Voor de meeste fietsers heeft dat geen nadelige gevolgen: zij
hoeven niet om te rijden om bij het station te komen. Alleen voor de fietsers vanuit zuidwest Lelystad
betekent het wel een wat langere route. Voor hen willen wij dan ook een goede nieuwe permanente
fietsenstalling bij het tijdelijke ING kantoor maken. Twintig meter van de perrontrap.
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Ik groei op in Lelystad
Wie de jeugd heeft... De PvdA wil goed onderwijs voor iedereen. Niet iedereen begint zijn of haar schoolcarrière vanuit eenzelfde startpositie. Sommige leerlingen kunnen minder goed meekomen op school.
De PvdA wil alles op alles zetten om er voor te zorgen dat ze hun opleiding afsluiten met een diploma
dat goede perspectieven geeft op de arbeidsmarkt. Schooluitval moet worden voorkomen. De PvdA is
voorstander van brede scholen waarin verschillende wijkvoorzieningen onder één dak zijn gehuisvest.
Multifunctionele accommodaties zijn niet voor niets in Lelystad al jaren een echt PvdA-speerpunt.
Het basisonderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Het belang van goed en toegankelijk
onderwijs kan moeilijk worden overschat. Een overgrote meerderheid van de Lelystedelingen is tevreden
over de kwaliteit van het onderwijs in Lelystad, zo blijkt uit eigen PvdA onderzoek. Wel is men van mening
dat de gemeente informatie zou moeten verstrekken over de kwaliteit van de verschillende scholen om
deze te kunnen vergelijken. Een kwaliteitsmonitor kan ouders helpen hun keuze te bepalen voor passend onderwijs voor hun kind. Met de ouders en de scholen vindt de PvdA sfeer en veiligheid belangrijke
kwaliteiten. Scholen weten goed wat er leeft in hun wijk en willen een vertrouwde omgeving bieden. De
PvdA wil dat ook.
De meeste jongeren hebben het naar hun zin, zo blijkt telkens uit onderzoek. Ook in Lelystad. Gelukkig
maar. Jongeren moeten in hun eigen buurt de ruimte krijgen om te spelen en zich te ontplooien. Juist in
onze stad, waar die ruimte echt beschikbaar is.
Pubers zijn meer dan alleen maar hangjongeren. Het is voor hun hele verdere leven en ook voor de
maatschappij van levensbelang dat kinderen een stabiele basis hebben en liefdevol worden opgevoed.
Toch zijn er jongeren die, soms al op erg jonge leeftijd, in de knel komen. Bijvoorbeeld omdat er thuis
ruzie is. Verwaarlozing en kindermishandeling komen vaker voor dan velen denken. Er is een breed scala
aan jeugdhulpverlening beschikbaar, maar de onderlinge samenwerking tussen alle betrokken instanties
verloopt niet optimaal. De gemeente heeft een belangrijke rol in het jeugdbeleid. Waar dat nodig is, moet
de gemeente ouders ondersteunen bij hun opvoedende taken. Als een jongere hulp nodig heeft dient die
zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij de eigen omgeving beschikbaar te zijn. De gemeente zorgt voor
voldoende aanbod van preventieve hulp en begeleiding. In het geval van echte probleemgezinnen kan
geen sprake zijn van vrijblijvendheid. Vanzelfsprekend hebben ook scholen een belangrijke signalerende
functie.
Jongerenwerkers worden vanwege hun contacten met moeilijk bereikbare jongeren steeds meer ingezet
op overlastbestrijding, veiligheid en hulpverlening. Ze komen daardoor nauwelijks toe aan hun gewone
preventieve werk: jongeren helpen zich te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij. Goed jongerenwerk voorkomt mede onveiligheid, criminaliteit en dure jeugdzorg.
Het is goed om in een tijd waarin het aantal dikke kinderen toeneemt, nog eens het belang van sport te
benadrukken. Sport is gezond voor lichaam en geest en is – juist voor de jeugd een belangrijk bindmiddel.
Sport verbroedert, schept een gevoel van gezamenlijkheid, ‘teamspirit’ en onderling respect.

Wat hebben we bereikt?
Nu ook hoger onderwijs in Lelystad. Lelystad had geen eigen hoger onderwijs. De afgelopen jaren
is daarmee een (nog bescheiden) begin gemaakt. Een beperkt aantal HBO-studies kan in Lelystad gevolgd
worden.
Voortgezet onderwijs is versterkt. Door de bestuurlijke fusie tussen Arcus, SGL en Rietlanden wordt
een breder aanbod aan uitstroomrichtingen aangeboden.
Primair onderwijs wordt versterkt. Op initiatief van de PvdA wordt het openbaar onderwijs verzelfstandigd. Daarnaast wordt in de toekomst de onderwijskwaliteit in beeld gebracht. Zodat de scholen
aangesproken kunnen worden op de geleverde kwaliteit
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Niemand valt buiten de boot. Met projecten zoals School’s Cool helpen we kinderen die moeite
hebben met de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Met Summer’s Cool bieden we
kinderen die niet op vakantie kunnen een aantrekkelijke mix van ontspannen en leren samenwerken.
Onderwijshuisvesting wordt duurzaam verbeterd. Lelystad investeert fors in de kwaliteit van verschillende schoolgebouwen. Ook de luchtkwaliteit in iedere school wordt gemeten en waar nodig verbeterd.
Ieder kind kan bij een sport- of cultuurvereniging. Gezinnen die qua inkomen onder 120% van het
bijstandniveau zitten worden financieel ondersteund voor contributie en materialen.
Lelystad heeft een Jongerenraad. Op initiatief van de PvdA is aan de jongeren van Lelystad een stem
gegeven.
Lelystad heeft 20 brede scholen. In en buiten schooltijd wordt hier aan kinderen in de buurt de mogelijkheid geboden om bezig te zijn met onder andere sport en cultuur.

Wat willen we de komende jaren doen?
Voor iedereen een opleiding die hij/zij aan kan.
• Wie niet klaar is voor de arbeidsmarkt en geen diploma of kwalificatie heeft gaat niet van school. Passend onderwijs voor iedereen is daarbij belangrijk. Onderwijs op maat is belangrijk. Zo kunnen we ieders
talenten aanspreken zodat iedere jongere het beste uit zichzelf kan halen. Dat kan op ieder niveau vanaf
peuterspeelzaal tot in ieder geval een startkwalificatie op MBO niveau.
• We stimuleren scholen om hoogbegaafde kinderen uitdagender onderwijs te bieden.
• Breuklijnen in overgangen worden gedicht. Doorgaande leerlijnen tussen primair en middelbaar beroepsonderwijs worden verbeterd.
• Tweede kans onderwijs. Diegenen die eerder geen kwalificatie hebben kunnen halen moeten worden
gestimuleerd om dit alsnog te doen. Lelystad moet daar dan ook de mogelijkheden voor bieden.
Hoger onderwijs dat bij Lelystad past.
• Er moet een breder aanbod van hoger onderwijs in Lelystad komen. Maar dan wel een aanbod dat
specifiek bij Lelystad past. Met doorlopende leerlijnen van (V)MBO naar HBO. In Lelystad richten we ons
daarbij vooral op de combinatie van leren en werken.
• Samen met het bedrijfsleven realiseert Lelystad opleidingen die aansluiten op de hier aanwezige bedrijvigheid en kennis. Daarbij ligt de nadruk op het gebied van water en waterbeheersing en op het gebied van
de luchtvaart.
Voorschool is voor iedereen bereikbaar.
• Er is een voldoende fijnmazig netwerk van voor-, tussen- en naschoolse opvang. Iedereen die wil
werken moet betaalbare kinderopvang of peuterspeelzaal kunnen vinden.
• Wie thuis geen Nederlands spreekt moet zo jong mogelijk gebruik gaan maken van de kinderopvang.
Jongeren nemen volop deel aan sport, cultuur en andere buitenschoolse activiteiten.
• Activiteiten in het kader van brede scholen worden doorgezet en zo mogelijk geïntensiveerd.
• Culturele instellingen (bijvoorbeeld Agora, Kubus en bibliotheek) en sportverenigingen worden gestimuleerd om zoveel mogelijk programma’s gericht op jongeren aan te bieden.
• We vragen de Agora om een ‘lastminute’ mogelijkheid voor theaterbezoek in te voeren. Jongeren kunnen dan vlak voor aanvang van een niet-uitverkochte voorstelling tegen zeer sterk gereduceerd tarief een
kaartje kopen.
• Summer’s Cool wordt voortgezet.
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Ik sta niet alleen in Lelystad
Lelystad heeft een traditie hoog te houden. Een traditie van betrokkenheid en saamhorigheid. Een traditie
van nieuwe sociale verbanden, ontwikkeld in een nieuw land. We laten elkaar niet in de kou staan. We
hebben zorg voor elkaar.
Die normen en waarden moeten we koesteren. We moeten helpen waar nodig, zonder daarbij de eigen
verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. En bij helpen hoort dan ook: aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid.
Door de economische crisis is armoedebestrijding nog urgenter geworden. Vooral jongeren, laagopgeleiden, eenoudergezinnen en nieuwe Nederlanders zullen slachtoffer worden van de crisis – de eerste
tekenen daarvan zijn al zichtbaar. Die mensen laten we dus niet in de kou staan!
Echt urgent is hulp voor burgers die (ernstige) schulden hebben. Schuldenproblematiek staat niet op zich.
Schuldenaren hebben vaak ook andere problemen variërend van werkloosheid, echtscheiding en psychosociale problemen tot verslavingsproblematiek. Alleen door een integrale aanpak van deze problemen kan
schuldenproblematiek duurzaam worden opgelost. Preventie is nog belangrijker!
We moeten voorkomen dat zich een nieuwe onderklasse vormt. Een onderklasse die van oorsprong nietNederlands is. Hier ligt bij uitstek een uitdaging voor de PvdA om alles op alles te zetten om achterstanden
voor deze nieuwe onderklasse weg te werken, en hen te laten integreren in de samenleving. Daarvoor zijn
goed onderwijs, betere huisvesting, werk en opvoedingsondersteuning essentieel. Maar dat kan de overheid niet alleen doen. Daar moeten mensen dan ook zelf aan mee willen werken.
Tolerantie alleen is onvoldoende om groepen te laten samenleven op basis van gedeelde normen en
waarden. Tolerantie is in de praktijk vaak onverschilligheid. Voor onverschilligheid is geen plaats meer. De
PvdA wil ontmoetingen tussen verschillende groepen en individuen stimuleren. Dit kan door het opnemen
van subsidievoorwaarden maar ook door groepen te laten samenwerken in een project. Als iedereen zijn
steentje bijdraagt en rekening houdt met de ander, houden we Lelystad in alle wijken leefbaar!
Steeds meer ouderen leven langer met een goede gezondheid en hebben de middelen om plezierig te kunnen leven en zelfstandig te blijven. Mensen vinden het prettig om in hun eigen sociale omgeving te blijven,
ook als ze wat meer ondersteuning nodig hebben. Toch kennen we (verborgen) armoede van ouderen.
Bij hen is vaak onvoldoende informatie over beschikbare voorzieningen, terwijl zij soms ook leven in een
sociaal isolement.
De overheid heeft de afgelopen jaren een toenemend beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van hulpbehoevende groepen inwoners zoals ouderen en gehandicapten. Het
persoonsgebonden budget is bedoeld om mensen zelf de benodigde zorg te laten inkopen en zelf keuzes
te maken. De hulpbehoevende werd zo ‘budgethouder’ en opdrachtgever. De organisatie van de zorg
is voor burgers al een lastig te doorgronden vraagstuk. En het wordt er niet eenvoudiger op, zeker nu
sinds 2009 ook de AWBZ veranderd is. Mensen die hulp nodig hebben, mogen niet vast komen te zitten
in procedures en er moet gewaakt worden voor misbruik. Naast de professionele zorginstanties zullen
hulpbehoevende mensen toch ook in veel gevallen kunnen terugvallen op de mantelzorg van familieleden,
vrienden of buren. Mantelzorgers nemen een belangrijke plaats in, en moeten daar door de overheid
zoveel mogelijk in ondersteund worden.
Daarom betrekt de gemeente de inwoners al in een vroeg stadium bij plannen. Mensen willen steeds
minder afhankelijk zijn van instituten. Ze willen zelf initiatieven nemen. Wij steunen dit. Meer ruimte voor
burgers betekent ook dat zij meer dan één keer in de vier jaar hun stem kunnen laten. Wij geloven in het
verantwoordelijkheidsgevoel van de Lelystadse burgers.
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Wat hebben we bereikt?
Huishoudelijke verzorging in de Wmo goed op orde. Dit is, gekeken naar de omvang van de operatie, relatief vlekkeloos gebeurd. Veel ouderen hebben hetzelfde niveau van huishoudelijke verzorging
kunnen houden.
Ouderen vanaf 80 jaar houden de ondersteuning die ze altijd al hadden. Volgens de Wmo zou
de hulp aan deze groep verschraald worden. Wij hebben ervoor gekozen om dit voor de 80 plussers niet
door te voeren.
Lelystad heeft gemiddeld meer vrijwilligers dan landelijk. We hebben dan ook een verenigingennetwerk om trots op te zijn. Op het gebied van bijvoorbeeld sport en cultuur is er de afgelopen periode
praktische ondersteuning voor deze verenigingen gerealiseerd. En dat werkt.
Er komt een brede welzijnsinstelling. Door intensieve samenwerking tussen 3D, SWOL en Pluspunt
kan een compleet pakket van welzijnsvoorzieningen voor iedere Lelystedeling worden geboden. Bijkomend voordeel: er valt niemand meer tussen wal en schip omdat hij of zij “niet past” bij de opdracht van
die ene instelling. De brede welzijnsinstelling is er voor jong, middelbaar en oud!
Lelystad bestrijdt armoede actief. Vooral overerving van armoede wordt zoveel als mogelijk voorkomen. Iedereen moet echt mee kunnen doen. De doelgroep wordt bereikt via intensieve, indringende
voorlichting. Hulp en ondersteuning is beschikbaar met een lage drempel.
Veel Lelystedelingen burgeren in. Waar veel gemeentes problemen hebben om genoeg inburgeringstrajecten aan te bieden, loopt Lelystad juist flink voor op schema.

Wat willen we de komende jaren doen?
Juist nu moet het armoedebeleid op zijn minst worden voortgezet.
• De PvdA wil dat mensen die in de schulden raken voortvarend worden geholpen. Waarbij niet alleen
naar financiële, maar ook naar sociale en psychosociale problemen wordt gekeken. Wachtlijsten bij de
schuldhulpverlening zijn uit den boze: binnen twee weken is een schuldhulptraject gestart.
• De wettelijk toegestane kwijtscheldingsmogelijkheden moeten optimaal worden benut. Daarvoor gaan
we door met de actieve voorlichting over inkomensondersteuning door de gemeente.
• De PvdA zet het succesvolle armoedebeleid voort en bevordert daarmee o.a. de deelname aan sport-,
cultuur- en welzijnsvoorzieningen voor gezinnen met een minimuminkomen. Scholen signaleren welke
kinderen vanwege financiële problemen niet meer mee kunnen doen aan sport of andere sociale en buitenschoolse activiteiten.
We maken werk van integratie.
• Voor integratie is beheersing van de Nederlandse taal essentieel. De inburgering blijft hoog op de agenda
staan. Wachtlijsten wegwerken en met een inhaalslag zoveel mogelijk mensen alsnog goed Nederlands
leren, dat is de inzet. We vinden dat voor het krijgen van een uitkering kennis of het leren van de Nederlandse taal voorwaarde is.
• Zeker in deze tijd van economische crisis, dreigen degenen die als laatste de arbeidsmarkt hebben betreden, als eerste te worden ontslagen. Via scholing, stageplaatsen en behoud van arbeidsplaatsen wil de
PvdA voorkomen dat kwetsbare groepen het grootste slachtoffer worden van de crisis.
• De gemeente geeft het goede voorbeeld als het gaat om diversiteit op de werkvloer.
Samen-leven is een kern(voor)waarde.
• Straatterreur van vooral groepen jongens wordt niet getolereerd. De politie treedt op tegen probleemveroorzakers.
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• Discriminatie van homo’s, vrouwen, nieuwe Nederlanders en ouderen komt helaas volop voor, maar
mag niet worden getolereerd. Van alle klachten inzake discriminatie zal de politie aangifte opnemen en
onderzoek doen.
• Geweld tegen welke medemens dan ook tolereren we niet. In samenwerking met politie en welzijnswerk
geven we hoge prioriteit aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen, kinderen, homo’s en zwervers.
• Het succesvolle buurtvoorlichtersproject wordt voortgezet. Buurtvoorlichters worden in meer wijken
ingezet voor de communicatie naar inwoners toe en het signaleren van knelpunten.
Mantelzorgers worden maximaal ondersteund in hun zware taak.
• De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunt. Door
mantelzorgers te informeren over de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn, en door ontmoetingsmogelijkheden voor mantelzorgers te blijven faciliteren; de mantelzorgsalon is daar een goed voorbeeld van.
Voor jonge mantelzorgers willen wij dat er mogelijkheden komen voor lotgenotencontact.
• Als de mantelzorger zelf tijdelijk geen zorg kan bieden, wordt in tijdelijke vervanging voorzien. Zodra
meer dan mantelzorg nodig wordt, is die zorg snel te bieden.
De zorg moet zorgvuldig.
• De gemeente moet kiezen voor zorgaanbieders die hulp aanbieden, die zo dicht mogelijk tegen de cliënt
aan georganiseerd is.
• Mensen die op zorg aangewezen zijn, moeten goede mogelijkheden hebben om via een vaste procedure
en bij een onafhankelijke instantie een klacht te kunnen indienen wanneer zij ontevreden zijn over de
dienstverlening van een zorgaanbieder.
• De instandhouding van netwerken van vrijwilligers in de zorg wordt gewaarborgd.
Meer jongeren, nieuwe Nederlanders en ouderen maatschappelijk actief.
• Eenzaamheid is voor veel ouderen een groot probleem. Gemeentelijk welzijnsbeleid moet structureel
gericht zijn op het onderling contact van mensen in de buurt, en niet beperkt blijven tot losse activiteitenmiddagen.

Eerlijk over campagnekosten
Het is belangrijk dat politieke partijen open en eerlijk zijn over van wie ze geld ontvangen. Alleen zo kan
voorkomen worden dat mensen en bedrijven proberen om invloed te ‘kopen’. De PvdA is niet te koop.
Wij nemen helemaal geen geld aan van bedrijven, en giften van meer dan € 500 van particulieren worden
altijd openbaar gemaakt.
Verkiezingscampagnes kosten geld. Onze campagne wordt betaald uit twee bronnen: contributie van de
PvdA-leden en spaargeld van de PvdA-raadsleden.
• PvdA Lelystad is een vereniging met enkele honderden leden. Hun contributiegeld wordt door het
centrale partijbureau geïncasseerd. Een deel van die contributie krijgt PvdA Lelystad weer terug om de
campagne van te betalen. De rest wordt gebruikt voor de landelijke PvdA, en voor opleidingen en trainingen voor PvdA-politici.
• De PvdA bezet 11 zetels in de Lelystadse gemeenteraad. Alle raadsleden krijgen een maandelijkse vergoeding voor hun werk. De PvdA-raadsleden hebben een deel van die vergoeding gespaard voor de verkiezingscampagne.delijke ING kantoor maken. Twintig meter van de perrontrap.
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Ik vermaak me in Lelystad
Er is steeds meer te doen en te beleven in Lelystad. Veel mensen hoeven hun vermaak niet meer elders
te zoeken. Aan evenementen, bossen en water is geen gebrek. Aan gezelligheid, uitstraling en uitgaansmogelijkheden van het stadscentrum schort nog wel het een en ander. Een begin is wel gemaakt, maar we
zijn er nog lang niet.
De afgelopen jaren zijn er steeds meer evenementen georganiseerd in Lelystad. De diversiteit in evenementen is groot, van oldtimers tot dance feesten. Die veelheid en diversiteit wil de PvdA behouden. De
komende jaren willen we daarnaast proberen om meer evenementen met een landelijke uitstraling naar
Lelystad te halen.
Sport verbroedert, het schept een gevoel van saamhorigheid en zorgt voor ‘teamspirit’ en onderling
respect. Door te investeren in sport en beweging investeren we niet alleen in de gezondheid van mensen,
maar in het bevorderen van participatie en sociale samenhang. Het is van groot belang dat sport voor
iedereen toegankelijk is. Het inkomen mag daarbij geen drempel vormen.
Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie in de gemeente. Voor veel sportverenigingen, die op de been worden gehouden door een grote groep vrijwilligers, blijkt het almaar moeilijker
om nog voldoende mensen te vinden. Het is echter van groot belang dat in Lelystad een voldoende breed
aanbod van sportclubs blijft bestaan. De gemeente biedt daarbij de helpende hand. Zowel voor verenigingen als voor de individuele sporter.
Kunst en cultuur zijn een bron van inspiratie maar spelen ook een belangrijke rol bij participatie en emancipatie van burgers. De amateurkunst wordt vanuit de gemeente nu beter ondersteund, bijvoorbeeld door
te helpen bij het vinden van geschikte werk- en expositieruimtes. De PvdA wil er nog wel een schepje
bovenop.

Wat hebben we bereikt?
Nieuwe Agora is geopend en draait steeds beter. De Agora functioneert steeds meer als theater
voor en door alle Lelystedelingen. De bouwkosten zijn ruim binnen het beschikbare budget gebleven – vrij
uniek in Nederland!
Underground is uitgegroeid tot een jongerencultuurhuis en poppodium. Er worden steeds
meer jongeren bereikt.
Amateurkunst is versterkt. De ondersteuning voor amateurkunst is verbeterd, wat onder andere
leidt tot succesvolle particuliere initiatieven zoals ArtiFest.
Sportverenigingen bloeien. In Lelystad sport 68% van de inwoners, tegen 60% landelijk.
Sportaccommodaties zijn verbeterd. De Koploper heeft meer zwemwater en Unicum en SV Lelystad hebben een nieuw kunstgrasveld. In samenspraak met verschillende verenigingen is de eigen accommodatie
aangepakt.
Meer succcesvolle evenementen in de stad. Zoals Bataviahavendagen, Oldtimerdag, Dag van het
Park, Dag van de Architectuur, Yacht Vision, Bondru, Dance Festival, ArtiFest, Vogelfestival, Stadshartfestival, Lelyfestein, Zeebodemloop, NK schaatsen op natuurijs, Uitgast, Landelijke Stadsdichtersdag, Sunsation, Seabottom Jazzfestival, Avondvierdaagse.
De natuur is volop te beleven. In Natuurpark en Oostvaardersplassen worden wekelijks excursies
georganiseerd. Maar ook buiten excursies om zijn deze gebieden goed toegankelijk.
Stadsontwikkeling geeft ook de cultuurbeleving en recreatie een impuls. Het kustgebied bruist
steeds meer en de bibliotheek is in een modern jasje gestoken.
Lelystad heeft nu ook erfgoed. Er is een erfgoedbeleid waardoor plekken die de geschiedenis van
Lelystad markeren extra aandacht en bescherming krijgen.
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De spraakmakende architectuur trekt meer mensen naar Lelystad. Zilverparkkade en Agora,
maar ook de opzet van woonwijken trekt architectuur geïnteresseerden naar Lelystad.
Geen financiële barrieres voor het deelnemen aan sport en cultuur. Kinderen uit gezinnen die
in inkomen onder 120% van het bijstandniveau zitten worden financieel ondersteund voor contributie en
materialen.
Er komen Cruyff Courts bij. In ieder geval één in ieder kwadrant van de stad.

Wat willen we de komende jaren doen?
Meer kinderen aan het sporten.
• De succesvolle zomerstrippenkaart, waarmee kinderen in de vakantie met verschillende sporten kunnen
kennismaken, wordt jaarlijks herhaald en uitgebreid.
Verder ondersteunen van amateurkunst.
• Accommodaties, podia en activiteiten worden krachtig ondersteund. Voor amateurkunst en culturele
activiteiten moet voldoende ruimte tegen redelijke vergoeding beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld door multifunctioneel gebruik te maken van buurthuizen en andere publieke accommodaties.
Oostvaardersplassen beter toegankelijk.
• Samen met Staatsbosbeheer wordt een Natuuractiviteitencentrum gerealiseerd. Aan de rand van de
Oostvaardersplassen kunnen mensen van binnen en buiten de stad de unieke natuur beleven.
• De recreatiewaarde van de Hollandse Hout wordt versterkt, voor alle soorten natuurgebruikers. Overigens zonder dat er openbare wegen voor worden afgesloten.
Verder bouwen aan de kust.
• Met het bouwen van het Batavia Event & Exhibition Center, een hotel en nieuwe bouwblokken Bataviahaven wordt de kust nog aantrekkelijker.
• De volgende fase kustontwikkeling gaat van start. De nieuwe kustvisie (gericht op waterwonen, recreatie
en natuur) wordt vertaald naar de eerste concrete bouwplannen.
• Er kunnen meer evenementen plaatsvinden, met name voor jongeren.
• De gemeente bevordert actief dat de horecagelegenheden in Bataviahaven zo snel mogelijk worden
geopend.

De transparantste partij van Lelystad

Op onze website kan iedereen al jaren ongecensureerd reageren op artikelen. Daarin zijn wij al jaren
uniek in Lelystad.
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Lelystad ontwikkelt zich tot dé zeilstad van Nederland.
• Het Zeilsteunpunt Bovenwater wordt gerealiseerd.
• Lelystad krijgt beroepsonderwijs waar studenten tegelijk leren om zowel bedrijven als zeilboten goed
te besturen.
Meerdaags verblijf wordt gestimuleerd.
• Toeristische attracties worden verbonden tot aantrekkelijke arrangementen.
• Er komen nieuwe hotels aan de kust en in de Larserknoop.
Meer gezelligheid in het centrum.
• Er komt een nieuw uitgaansgebied tussen Waag en Agora, vooral gericht op avondvertier: bioscoop,
restaurants, dansgelegenheid etc.
• Het Stadhuisplein krijgt meer terrassen en meer groen.

Eerlijk over het vliegveld
De gemeenteraad beslist niet over de toekomst van ons vliegveld – dat doet het kabinet. Maar de PvdA
probeert op alle manieren invloed uit te oefenen zodat er een goede beslissing wordt genomen, die rekening houdt met de belangen van Lelystad.
Daarom zijn wij voor de verdere ontwikkeling van vliegveld Lelystad, als dat op een verantwoorde manier
gebeurt. Het voordeel is natuurlijk gelegen in de werkgelegenheid. De nadelen zijn de overlast en de milieueffecten; die nadelen moeten dus zo klein mogelijk zijn.
Daarom werken wij mee als:
• Het een aantoonbare en aanzienlijke hoeveelheid banen oplevert voor Lelystad en de regio,
• De geluidscontouren en openingstijden van de PKB niet worden overschreden,
• De vluchten niet over het stedelijk gebied van Lelystad gaan,
• Er voldoende verkeersinfrastructuur is om het toegenomen verkeer mogelijk te maken.
PKB betekent planologische kernbeslissing. Dat is het besluit waarin de grenzen van het gebruik van het
vliegveld in de toekomst zijn vastgelegd, zoals de openingstijden en de geluidsbelasting. De PKB loopt af,
maar ook daarna blijft de PvdA vasthouden aan de randvoorwaarden uit de PKB.
Het belangrijkste blijft echter om aan Schiphol, aan de landelijke politiek en aan alle belanghebbenden uit
te leggen dat de vliegtuigen niet over bebouwd gebied van Lelystad mogen vliegen. Dat proberen wij te
bereiken.
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Ik zie Lelystad veranderen
Lelystad is als jonge polderstad nog volop in ontwikkeling. Iedereen kan dat ook zien. Het stadscentrum
krijgt een ingrijpende facelift, het kustgebied begint steeds meer vorm te krijgen en in Warande wordt een
grote nieuwe woonwijk ontwikkeld.
Maar ook in de bestaande wijken verandert er veel. Galjoen-Zuid en Hanzepark zijn populaire nieuwe
woongebieden. Hele straten in de Zuiderzeewijk worden opgeknapt, de Atolwijk is daarna aan de beurt.
Het wijkontwikkelingsplan voor Bos- en Waterwijk wordt nu voorbereid, in nauwe samenwerking met
bewoners en ondernemers.
Wat staat er de komende jaren verder nog te gebeuren? In ieder geval een verdere ontwikkeling van het
stadscentrum. Tussen Waaggarage en het Agora Theater wordt een nieuw uitgaanscentrum opgetrokken
met restaurants, bioscoop, clubs enzovoort. De Neringgarage is de laatste parkeergarage die nog grondig
gerenoveerd zal worden. Ten slotte wordt het Stadhuisplein opgeknapt en aantrekkelijker gemaakt voor
daghoreca – terrasjes dus.
Daarnaast gaat de Hanzelijn rijden, wordt Hanzepark afgebouwd, groeit de kust langzaam verder en krijgt
Warande echt vorm. In Warande worden ook de eerste voorzieningen gerealiseerd.
Wie terugdenkt aan hoe Lelystad er 20 jaar geleden voor stond, zal beamen dat de stad er in die jaren fors
op vooruit is gegaan. Lelystad is nog niet af, en zal dat over 20 jaar ook nog niet zijn. Maar wat de PvdA
betreft gaan we door op het ingeslagen pad. Kijk maar eens naar de toekomstplannen voor het kustgebied:
Lelystad is nog lang niet uitgepionierd.

Wat hebben we bereikt?
Lelystad heeft zich hervonden. Lelystad heeft een tijd lang in het verdomhoekje gezeten, maar die
trend is de afgelopen jaren gekeerd. Opeenvolgende PvdA wethouders hebben kansen op het gebied van
stadsontwikkeling herkend en gegrepen.
Het stadshart begint te kloppen. De broodnodige omvorming van het Stadshart heeft de afgelopen
jaren, onder aanvoering van verschillende PvdA wethouders, echt vorm gekregen.
Gezicht aan de kust. Het is nu mooi wonen en recreëren aan de kust. En de eerste stappen voor een
volgende fase kustontwikkeling zijn gezet.
Betaalbare huurwoningen opgeleverd. Na een tijd van relatieve stilstand is de afgelopen jaren weer
een fors aantal nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. De wachttijden zijn daardoor gedaald, alhoewel
niet zo veel als de PvdA graag had gewild.
Steeds meer variatie in wonen. Lelystad is steeds meer voor elk wat wils. De afgelopen jaren zijn
nieuwe woonmilieus toegevoegd, van landgoed tot spacebox, van golfpark tot jaren 30 wijk, van duinwoning tot havenappartement.
Gedeelten van de stad opgeknapt. Onder andere Wold, Kempenaar en meest recent de Zuiderzeewijk hebben een opfrisbeurt gekregen.
Duurzaamheid steeds belangrijker. De afgelopen jaren is het normaal geworden om bij bijna alle
onderwerpen ook rekening te houden met duurzaamheid. En meestal zonder extra kosten!
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Gratis openbaar vervoer voor ouderen. Dit is in 2008 ingevoerd en een succes. Er reizen meer ouderen met de stadsbus. En de kosten vallen alleszins mee, want er hoefden geen extra bussen te worden
ingezet.
De trein zal door gaan rijden. Aan de Hanzelijn wordt momenteel heel hard gewerkt. Over een paar
jaar kan iedereen vlot met de trein richting Zwolle en verder. Andersom ook trouwens.
Lelystad verkoopt zichzelf als een zelfbewuste en moderne stad. Inwoners zijn steeds trotser op
Lelystad. Het landelijke imago van Lelystad wordt daardoor ook langzaam maar zeker beter.
Het centrum krijgt een fietsbinnenring. Na de aanleg van de Groene Carré moesten fietsers veel
te vaak de centrumring oversteken, ook om van één plek binnen de ring naar een andere plek binnen
de ring te fietsen. Om dit te herstellen heeft de PvdA voorgesteld om een fietsbinnenring aan te leggen
die de Groene Carré niet meer kruist. Dit werd breed gesteund en inmiddels is de fietsring bijna gereed.

Wat willen we de komende jaren doen?
Lelystad groeit evenwichtig door.
• Lelystad blijft groeien. Dat is nodig om de voorzieningen te kunnen blijven betalen en om het stadshart
levensvatbaar te verbeteren. Maar we blijven wel kritisch op nieuwbouwprojecten, ze moeten zoveel
mogelijk kwaliteit en diversiteit toevoegen aan de stad.
• We bouwen gestaag door aan Warande. Niet sneller dan er vraag is naar nieuwbouwwoningen, maar
zeker ook niet langzamer. En we zijn klaar voor een extra versnelling zodra de crisis voorbij is.
• Net als de rest van Lelystad krijgt ook het stadshart groene accenten.
• De plannen voor verdere ontwikkeling van het kustgebied worden uitgewerkt. Daarbij houden we ook
terdege rekening met de belangen van de huidige kustbewoners: geen hoogbouw op eilanden vlak voor de
kust. Wel een strand en meer woningen aan het water.
• Er gaat veel gebeuren met het Markermeer. Lelystad moet in die discussie een voortrekkersrol pakken.
Een permanent informatiecentrum over de plannen voor het Markermeer wordt in het kustgebied gevestigd. Dit voegt de ontbrekende schakel aan het museumgebied toe: naast het verre verleden (Bataviawerf,
RACM) en het recente verleden (Nieuwland Erfgoedcentrum) krijgt ook de toekomst een plekje in de
museumstrook.
• De ontwikkeling van de bestaande stad moet kwalitatief gelijke tred houden met de ontwikkeling van
de nieuwe ‘stad’. Wijkontwikkeling blijft continu nodig om de wijken aantrekkelijk te houden als woongebied.
Lelystad ontwikkelt zich duurzaam.
• Energienormen voor woningbouw blijven ambitieus maar wel haalbaar. Lelystad heeft op dit moment
strengere isolatienormen dan elders in Nederland. Landelijk worden de regels de komende jaren nog
strenger – Lelystad sluit zich daar dan uiteraard bij aan.
• We geven alle ruimte aan duurzame vervoersvormen. Oplaadpunten voor elektrische auto’s krijgen
ruim baan in Lelystad.
• Ruim baan voor duurzame energie. Private initiatieven voor duurzame energie opwekking worden in
Lelystad zoveel mogelijk toegestaan en aangemoedigd. Bewoners moeten de mogelijkheid hebben om alleen of groepsgewijs in de eigen groene energie te voorzien.
Lelystad is goed bereikbaar met bus, trein, auto, fiets en te voet.
• De Lelybus wordt beter afgestemd op de vraag. Dat betekent bijvoorbeeld minder lege bussen laten
rondrijden. Maar ook een nieuwe halte voor Lelystad Haven Zuid. Kijk voor meer informatie in ons uitgebreide plan voor de Lelybus. U vindt dat op onze website.
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• We dringen bij de NS aan op snelle verbindingen met Almere, Amsterdam en Utrecht.
• De bereikbaarheid van de stad vanaf de A6 moet verbeteren, zeker zodra Warande vorm begint te
krijgen. Wij pleiten voor een afslag Lelystad Zuid in combinatie met een goed NS Regiopoort station
Lelystad Zuid.
• We zoeken investeringen in de oostwestverbinding Alkmaar – Zwolle, waardoor de bereikbaarheid
Lelystad verder wordt verbeterd. Samen met de provincie lobbyen we voor een brugverbinding in de N23
tussen Houtribweg en Markerwaarddijk.
• De bereikbaarheid van het centrum en het station en de doorstroming op de Groene Carré moeten
eindelijk permanent worden opgelost. Het zal niet mogelijk zijn om iedereen daarbij tevreden te stellen.
Voor de PvdA gaat veiligheid boven doorstroming. Dat gaat niet altijd samen, maar ook dan kan het stationsgebied beter dan het nu is.
• Er komen meer bewaakte fietsenstallingen in Gordiaan, stationsomgeving en Lelycentre. Daarvoor worden zoveel mogelijk bestaande lokaties (zoals parkeergarages) benut. Op representatieve terreinen wordt
het stallingsverbod beter gehandhaafd – denk daarbij aan Stadhuisplein, Stationsplein, Agora en de winkelstraten in Gordiaan, Waag en Lelycentre.
• Parkeeroverlast van winkelcentra, zoals momenteel in de Boeier, moet opgelost worden. Het stappenplan parkeeroverlast vermeldt precies wat bewoners moeten doen om de gemeente aktie te laten
ondernemen. Daardoor is het niet meer nodig om een aktie of een burgerinitiatief te starten om aandacht
te krijgen voor de problemen.
Lelystad versterkt en benut haar groene kwaliteit.
• De Oostvaardersplassen moeten (gedeeltelijk) beter toegankelijk worden voor recreatie. Door de bouw
van het Staatsbosbeheer Natuuractiviteitencentrum is het in de toekomst voor iedereen duidelijk dat de
Oostvaardersplassen in Lelystad liggen.
• Er moet voldoende toegankelijke natuur behouden blijven dus voorzichtig met onze parken en bossen.
Lelystad kan nieuwe natuur in het Markermeer realiseren om ontwikkelingen tussen Almere en Amsterdam te compenseren.
Lelystad benut en versterkt de relatie met en positie ten opzichte van Almere.
• Lelystad is een partner bij de schaalsprong van Almere. Samenwerking op dat vlak kan worden geïntensiveerd, Lelystad kan meeprofiteren van de schaalsprong.

Eerlijk over geluidsoverlast
De PvdA vindt dat alle inwoners van Lelystad dezelfde rechten moeten hebben. Dus als we de geluidsregels veranderen, dan moeten we dat voor alle inwoners doen.
Daarom heeft de PvdA in 2009 het initiatief genomen om opnieuw naar de geluidsregels te gaan kijken.
We willen vooral proberen om de regels duidelijker te maken. Zodat iedereen precies weet wanneer
er wel of niet een geluidsscherm geplaatst kan worden. Bovendien moet in het dienstverleningshandvest
worden opgenomen wat de gemeente wel en niet doet bij klachten over geluid.
Geen enkele partij kan garanderen dat niemand ooit nog geluid van een dreef zal horen. Dat kan alleen als
alle dreven ingepakt worden in geluidsschermen. Daar zou Lelystad lelijker en duurder van worden. De
Partij van de Arbeid wil dat niet.
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• Lelystad moet zich verder profileren met kwaliteit van wonen en recreëren, tegenover de kwantiteit
van Almere.
Lelystad benut haar centrale ligging ten opzichte van de rest van de provincie.
• Lelystad richt zich met vormen van hoger onderwijs op studenten uit de provincie.
• De luchthaven en bijbehorende omgeving worden getransformeerd naar een gebied met duidelijke economische meerwaarde en ruimtelijke kwaliteit.

Eerlijk over de verbouwing van het stadhuis
Het stadhuis is bijna 30 jaar geleden gebouwd. Het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Bijvoorbeeld de regelgeving voor brandveiligheid, asbest en legionellapreventie is veel strenger geworden.
Voor het stadhuis is daarom geen gebruiksvergunning afgegeven, terwijl dat wel verplicht is voor grote
gebouwen.
Ook de energie installaties zijn sterk verouderd en zeker niet energiezuinig. Als die installaties niet vervangen worden, zullen de onderhoudskosten de komende jaren veel te hoog worden. Daarnaast vindt de
PvdA dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven als het gaat om energieprestaties.
Om deze redenen heeft de gemeenteraad de afgelopen jaren besloten om het stadhuis grondig te gaan
renoveren.
In de renovatie worden maatregelen genomen die leiden tot een beter werkklimaat en een veel betere
energieprestatie, waarbij wij o.a. pleiten voor het zo veel mogelijk invoeren van LED-lampen en het hergebruik van (nog) deugdelijk kantoormeubilair. We voldoen aan de eisen die de wet aan een goede werkgever stelt. Bijkomend voordeel: de kantoren op de hogere verdiepingen zijn dan grotendeels omgebouwd
naar flexibele werkplekken in grote ruimtes. Doordat de kleine eigen kamers worden afgeschaft worden
de ambtenaren veel meer gestimuleerd om samen te werken aan de beste dienstverlening.
De benedenverdieping wordt veel beter ingericht om klantvriendelijk service te kunnen verlenen. De
stadswinkel wordt een echte winkel, waarin alle diensten en informatie centraal beschikbaar zijn.Ook
komt er een aparte trouwzaal en wordt een deel verhuurd voor nieuwe horeca aan het Stadhuisplein.
De kosten van die renovatie zijn ongeveer 40 miljoen euro. Sommige partijen maken daar ophef over,
maar bijna al die partijen hebben er wel voor gestemd.
40 Miljoen euro is een hoop geld. Maar het is niet zo dat dat plotseling in de begroting moet worden gevonden. De lokale belastingen hoeven hiervoor niet te worden verhoogd. Ook hoeft er geen ander beleid
voor te worden afgeschaft.
Voor het grootste deel van het bedrag heeft Lelystad namelijk al jaren geld opzij gezet (afschrijvingen). Dat
doet de gemeente overigens voor alle eigen gebouwen, inclusief schoolgebouwen. Voor een ander deel
wordt de verbouwing gefinancierd via energiebesparing. Het stadhuis wordt bijzonder energiezuinig en
gaat van energielabel C naar A+. Daardoor gaat de energierekening van de gemeente fors omlaag.
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Ik betaal mee aan Lelystad
De gemeente ondervindt op allerlei manieren de nare economische en sociale gevolgen van banenverlies.
Toenemende werkloosheid leidt ook tot extra gemeentelijke uitgaven voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening, maatschappelijke opvang en bijstandsuitkeringen. En tegelijkertijd nemen de inkomsten af. Dat vraagt
om een behoedzaam financieel beleid, maar wel met duidelijke keuzes.
De PvdA heeft in de zestig jaar van haar bestaan altijd op de bres gestaan voor hen die het moeilijk hebben, uitgaande van de grondbeginselen van ‘eerlijk delen’ en ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste
lasten’. In Lelystad heeft zich dat ondermeer vertaald in verantwoorde investeringen in wonen, werken,
welzijn en onderwijs. Er is op sociaal gebied al veel bereikt. Mede dankzij de inzet van de PvdA is door
opeenvolgende kabinetten een goed stelsel van sociale zekerheid opgebouwd. Vooral dankzij de PvdA
wordt daar in Lelystad uiterst effectief invulling aan gegeven. Juist in deze onzekere tijden kunnen we daar
dus op terugvallen.
Voor de PvdA is het van belang dat houvast wordt geboden aan mensen, bijvoorbeeld aan hen die hun
baan dreigen te verliezen. Om de economie op gang te houden zijn stimuleringsmaatregelen nodig. Onze
gemeente, moet – samen met kabinet en provincie - juist nu het sociale gezicht tonen, en wanneer dat
nodig is helpen met armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Investeringen in wonen, werken, welzijn
en onderwijs blijven dus nodig.
Tegelijkertijd moeten we dat kunnen blijven betalen. Op initiatief van de PvdA is de begroting doorgelicht.
Kritisch zijn alle uitgaven en inkomsten tegen het licht gehouden. Op basis daarvan kan en moet ruimte
gevonden worden om de juiste prioriteiten te stellen.

Wat hebben we de afgelopen jaren bereikt?
De woonlasten zijn gedaald. Betaalde een meerpersoonsgezin in 2005 nog € 775 aan gemeentelijke
lasten, in 2009 was dat gedaald naar € 600.
De begroting is meerjarig op orde en effectief. Op initiatief van de PvdA is de begroting grondig
doorgezocht op overbodige kosten en niet-effectieve uitgaven. De afdracht aan de Algemene Dienst
wordt op initiatief van de PvdA afgebouwd zodat Lelystad voor een gezonde begroting niet afhankelijk is
van de verdiensten van het grondbedrijf.
Door gericht investeren zijn structurele besparingen behaald. Door onder andere het Work
First beleid is het aantal bijstandsuitkeringen fors gedaald. Ook extra (eenmalige) uitgaven aan energiebesparende maatregelen verdienen zichzelf terug.
Voorop bij de aanpak van de financiële crisis. Via gerichte extra investeringen in werkgelegenheid
(Meedoen werkt Beter) en woningbouw (Antwoord van Lelystad) zijn de gevolgen van de kredietcrisis
voor Lelystad zoveel mogelijk beperkt. Pas bij de begroting voor 2011 zal echter in volle omvang duidelijk
worden wat de gevolgen van de kredietcrisis voor de stad zijn.

Wat willen we de komende jaren doen?
• Lokale belastingen gaan normaal gesproken niet meer omhoog dan de inflatie.
Niemand kan in de toekomst kijken. Toch willen we een betrouwbaar perspectief scheppen. Dat betekent
dat we niet over lastenverzwaring willen spreken tenzij op de gemeentelijke begroting meer dan 10 miljoen euro structureel bezuinigd moet worden.
Lelystad verdient niet aan parkeren.
• De parkeertarieven blijven gebaseerd op de kosten van aanleg en onderhoud van de parkeervoorzieningen. Alleen aan de kust zit in de tarieven ook een bijdrage voor promotie van het gebied.
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Investeringen in wonen, werken, welzijn en onderwijs blijven ondanks de kredietcrisis op
niveau.
• Hiervoor wordt ruimte gevonden door sterk te sturen op effectiviteit en efficiency van het ingezette
beleid en de geplande uitgaven. Ook de efficiencty en effectiviteit van het gemeentelijk apparaat wordt
hierbij scherp gemonitord.
De crisismaatregelen worden doorgezet.
• De PvdA wil dat er doorgegaan wordt met het ontwikkelen van creatieve en inventieve manieren waardoor mensen aan een andere baan kunnen worden geholpen of aan een opleiding. De PvdA wil ook dat
werklozen meteen geholpen worden met het vinden van een andere baan en niet pas na afloop van hun
werkloosheidsuitkering.
• Om zelf een bijdrage aan de bestrijding van de werkloosheid te geven, wil de PvdA dat bouw- en andere
projecten die toch al stonden gepland, eerder in uitvoering worden genomen. Daarnaast dient er volop te
worden ingezet op onderhoud en isolatie van gebouwen en woningen.

Eerlijk over de crisis
De economische crisis raakt ook Lelystad. De PvdA wil het beleid op het terrein van wonen, werken,
onderwijs en welzijn voortzetten. Maar er moeten keuzes worden gemaakt. De PvdA wil niet dat de crisis
leidt tot lastenverzwaring voor de burgers. Dus moet er op andere terreinen bezuinigd worden.
Je moet het dak repareren als het droog is. Onder dit motto heeft de PvdA afgelopen jaren gewerkt aan
het (verder) gezond maken en houden van de financien in Lelystad.
Op initiatief van de PvdA is de begroting doorgelicht. Hier is tot nu toe 5 miljoen per jaar gevonden aan
posten die direct geschrapt kunnen worden. Voor de PvdA is dit het begin. Komende tijd zal een verdere
efficiencyverbetering voor meer besparingen moeten zorgen. Maar het doorlichten van bestaand beleid zal
er ook toe leiden dat beleid wat niet effectief is of niet meer nodig, geschrapt gaat worden.
De crisis zal ons allemaal raken. De PvdA wil er voor zorgen dat de gevolgen niet op de belastingbetaler
worden afgewimpeld. Ook bezuinigen met de kaasschaaf werkt niet. Op sommige punten (werkgeledenheid, wonen, sociale vangnet) moet je in deze tijd juist investeren. Juist in deze tijd kunt u rekenen op de
PvdA!
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Ik ben klant van Lelystad
We hebben allemaal wel eens iets nodig van de gemeente: een paspoort, een vergunning of een ambtenaar van de burgelijke stand. Maar ook bij het oplossen van problemen in de leefomgeving verwachten
we actie: informatie over veranderingen in de wijk, repareren van kapotte straatverlichting, oplossen van
sociaal onveilige situaties. En zelfs in de persoonlijke levenssfeer kloppen we soms bij de gemeente aan:
schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en huwelijksvoltrekking.
We zijn dus allemaal wel eens klant van de gemeente Lelystad. En dat zal in de toekomst alleen nog maar
vaker gaan gebeuren, want in 2015 moet de gemeente het centrale aanspreekpunt zijn voor de gehele
overheid. Ook voor vragen aan de rijksoverheid moet u dan bij de gemeente terecht.
Het wordt dan ook steeds belangrijker dat Lelystad zo klantvriendelijk mogelijk handelt. Zaken als onbeantwoorde brieven, onduidelijke toezeggingen en van-het-kastje-naar-de-muur mogen niet meer voorkomen. Lelystad moet een transparante en betrouwbare partner worden in alle ‘klant’kontakten.

Wat hebben we de afgelopen jaren bereikt?
In de kwaliteit van de dienstverlening hebben we te weinig bereikt. Hoewel de PvdA hier de
afgelopen jaren doorlopend aandacht voor heeft gevraagd, voelen veel inwoners zich nog te weinig serieus
genomen. Er is op dit vlak nog veel te verbeteren.
Korter wachten bij de balie. Wachttijden langer dan 20 minuten zijn tegenwoordig echt een uitzondering, en als het toch gebeurt krijgt u een klein presentje ter compensatie. Voor deze en enkele andere
diensten is een dienstverleningshandvest opgesteld: precieze afspraken wat u wel en niet van de gemeente
kunt verwachten. Op voorstel van de PvdA wordt dit dienstverleningshandvest uitgebreid met het onderwerpen parkeeroverlast en mogelijk ook geluidsoverlast.
Betere informatieverstrekking bij nieuwe bestemmingsplannen. Op initiatief van de PvdA zullen
bewoners van wijken waarvan het bestemmingsplan gaat wijzigen beter betrokken worden bij het proces.
Bijvoorbeeld door niet alleen een publicatie in de Flevopost te plaatsen, maar ook via brieven de bewoners
uit te nodigen voor informatie en inspraak.
Raadsleden en wethouders hebben veel en actief met inwoners gecommuniceerd. En wel via
websites, weblogs, aanwezigheid in de wijk, twitter, bewonersavonden, contacten met de wijkraad, de
onderwijswijktour en publicaties. Maar ook op vele manieren vanuit de eigen maatschappelijke betrokkenheid van onze raadsleden en wethouders.
Toegankelijke wijkposten. Op initiatief van de PvdA is in bijna alle wijkposten de toegankelijkheid voor
mindervaliden verbeterd. Alleen in de Kustwijk moeten nog maatregelen getroffen worden.

Wat willen we de komende jaren doen?
De inwoner moet nu echt centraal.
• De omslag naar een klantgericht gemeentelijke organisatie is nog lang niet gereed. Iedere medewerker
moet inwoners echt van dienst willen zijn, en medewerkers moeten daar dus ook op beoordeeld worden.
• Ook partners van de gemeente zijn klantgericht. Met alle contractpartners en gesubsidieerde instellingen
(bijvoorbeeld Wmo, busmaatschappij) worden contractafspraken gemaakt over de kwaliteit van communicatie en dienstverlening.
• De wijkserviceteams komen terug. De wijkposten hebben behoefte aan medewerkers die kleine en iets
grotere ongemakken in de wijk eenvoudig en snel kunnen verhelpen. Zonder dat daarvoor eerst bij andere
afdelingen in de gemeente budget moet worden vrijgemaakt. Vandaag een probleem? Meteen verhelpen!
De gemeente communiceert actief.
• Wat gebeurt er bij mij in de omgeving? Inwoners kunnen zich bij de gemeente abonneren op nieuws
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over hun directe omgeving (postcodegebied). Denk daarbij in ieder geval aan alles wat de gemeente ook
in de Flevopost publiceert, zoals bouw- en milieuvergunningen en bestemmingsplannen. Wordt er bij u in
de buurt een vergunning of ontheffing aangevraagd, dan krijgt u daar een mailtje over. Informatie per email
wordt gratis, informatie per post tegen (kostprijs) betaling.
• Het dienstverleningshandvest wordt uitgebreid en omgevormd naar het “Contract van Lelystad”. In
het contract komt duidelijk te staan wat u van de gemeente mag verwachten op allerlei vlakken. Er komt
bijvoorbeeld duidelijk in te staan wat de gemeente wel en niet doet als inwoners overlast ondervinden van
verkeersgeluid. En ook wat de gemeente wel en niet doet bij parkeeroverlast.
• Wie een melding doet of een vraag stelt bij een wijkpost, moet daarna altijd makkelijk de status van de
afhandeling kunnen opvragen. Telefonisch of via internet. Zodat u te allen tijde kunt zien wat er gedaan
wordt met uw melding.
• De gemeente communiceert actiever bij ingrijpende bouwprojecten en infrastructurele maatregelen. Via
de eigen media (Stadsbulletin) maar ook waar nodig middels bewonersbrieven.
De gemeente komt afspraken na.
• Na gesprekken en bijeenkomsten tussen gemeente en bewoners worden afspraken expliciet vastgelegd
en bevestigd. Er mag dan geen onduidelijkheid meer zijn over wat de gemeente precies wel of niet heeft
beloofd. En transparantie is hierbij cruciaal: afspraken worden geregistreerd in een openbaar register,
voor eenieder toegankelijk via de website.
De gemeenteraad staat midden in de maatschappij.
• De gemeenteraad moet duidelijk en actief informeren over wat er speelt. Het nieuwe communicatieplan
dat daarvoor is opgesteld moet met kracht worden uitgevoerd.
• Het Opinieplein wordt aantrekkelijker gemaakt. Iedere twee maanden komt op het Opinieplein één
groot aansprekend onderwerp aan de orde. In vier jaar komen in ieder geval de 9 wijken elk op zo’n
Opinieplein aan bod. Verder onderwerpen uit de actualiteit, maar inwoners kunnen ook zelf onderwerpen
aandragen.
Iedereen is welkom bij de gemeente.
• Na de verbouwing moet het Stadhuis toegankelijk en uitnodigend zijn. Maar waar nodig moeten inwoners in gesprekken ook privacy kunnen vinden.
• De Stadswinkel weet het. Niet alleen relevante gemeentelijke informatie is voorhanden, maar ook van
allerlei aan de gemeente verbonden partijen.
• De wijkpost van de Kustwijk moet, als laatste slecht-toegankelijke wijkpost in Lelystad, snel toegankelijk
worden voor mindervaliden.
• Ook de website van de gemeente moet zo toegankelijk mogelijk worden. Bijvoorbeeld door een instelbare lettergrootte voor blinden en slechtzienden. Maar ook een goede zoekfunctie is cruciaal.
Kwaliteit van dienstverlening is een prioriteit voor de Partij van de Arbeid.
• Op het gebied van betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid is nog veel te verbeteren. U ziet dat wij daar
de nodige ideeën voor hebben. De PvdA wil ervoor zorgen dat de resultaten de volgende periode sterk
verbeteren.
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Kijk om u heen: het gaat goed met Lelystad! De stad
groeit en bloeit. Daar kunt ook u trots op zijn. Want
u schonk ons in 2006 het vertrouwen om werk te
maken van Lelystad.
De economie draait nu slechter dan voorgaande jaren. De zwaksten in de samenleving dreigen daarvan de dupe te worden. Dat mag niet gebeuren. De
PvdA staat nog steeds voor sterk en sociaal beleid,
met een solide financiële basis.
Daarom nam de PvdA het voortouw voor een gezonde gemeentebegroting. Zodat Lelystad kan blijven investeren in werk. In gezonde scholen. In leefbare wijken. In betere dienstverlening. Zonder dat
we onze kleinkinderen daarvoor de prijs laten betalen.
De Partij van de Arbeid maakt werk van Lelystad.
Door bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.
Door resultaten te boeken.

Tekst: PvdA Lelystad - www.pvdalelystad.nl
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Fotografie: PPSF Fotografie Lelystad
Teksten mogen vrijelijk worden overgenomen, mits voorzien van bronvermelding.
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