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Met deze kandidaat-raadsleden gaat Leefbaar
Lelystad de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2010 in.

De grootte van de nieuwe
raadsfractie bepaalt u!

Verkiezingsprogramma Leefbaar Lelystad 2010-2014

In afwijking van voorgaande verkiezingsprogramma’s is ditmaal gekozen voor een beknopte en makkelijk leesbare uitvoering van het verkiezingsprogramma 2010-2014.
Leefbaar Lelystad
Leefbaar Lelystad heeft zich duidelijk ontpopt als een lokale, constructieve partij, die van
begin af aan het contact heeft gezocht met de inwoners en voor hun belangen opkomt.
Geen politiek geneuzel, maar open en eerlijk de discussie aangaan en ronduit voor haar
mening uitkomen. Zij heeft zich niet alleen ingespannen voor een korttermijnbeleid,
maar heeft ook getoond te willen meedenken en meewerken aan de toekomst voor de
volgende generaties.

Het Agoratheater

Leefbaar Lelystad stelt zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2010 ten doel als grootste lokale partij uit de stembus te komen. Zodoende
wil Leefbaar Lelystad in de volgende vier jaar een beleidsmatige bijdrage leveren aan het verhogen van de leefbaarheid voor alle inwoners van Lelystad,
ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur, leeftijd of maatschappelijke status.
Voor een volledige overzicht van het verkiezingsprogramma kunt u terecht
op onze website www.leefbaarlelystad.nl

Lokaal Sterk Voor Een
Leefbaar Lelystad
Lokaal Sterk Voor Een Leefbaar Lelystad
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Leefbaar Lelystad gaat de wijk in!
Zaterdag 2 Januari 2010:
Waterwijk/Landerijen.
U kunt ons vinden bij "De Boer Supermarkt" aan de Voorstraat 282.

Zaterdag 9 Januari 2010:
Boswijk.
U kunt ons vinden bij "Albert Heijn Supermarkt" aan de Kamp 42-22.

Zaterdag 16 Januari 2010:
Atolwijk.
U kunt ons vinden bij "Albert Heijn Supermarkt" aan de Voorhof 12.

Zaterdag 23 Januari 2010:
Zuiderzeewijk, Jagersveld en Groene Velden.
U kunt ons vinden bij het Lelycentre aan de Plaats.

Zaterdag 30 Januari 2010:
Schouw, Kempenaar, Kogge en Gondel.
U kunt ons vinden bij "Albert Heijn Supermarkt" aan de Kempenaar 03-41.

Zaterdag 6 Februari 2010:
Botter, Tjalk, Schoener en Landstrekenwijk.
U kunt ons vinden bij "Plus Supermarkt" aan de Botter 44-31.

Zaterdag 13 Februari 2010:
Galjoen, Jol, Punter, Boeier, Karveel, Golfpark, Parkhaven en Golfresort.
U kunt ons vinden bij "C1000 en Aldi Supermarkt" aan de Jol 37-01

Zaterdag 20 Februari 2010:
Lelystad-Haven, Hollandse Hout en Noordersluis.
U kunt ons vinden bij "Albert Heijn Supermarkt" aan de Ringdijk 50.

Kom ook een kijkje nemen in onze verwarmde tent onder het genot van
verse koffie luisteren wij graag naar uw verhaal.
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Agoratheater

Wanneer wij A zeggen dan zeggen wij automatisch Agoratheater. Hoe verschillend er
ook over de schepping van architect van Berkel wordt gedacht, dit cultuurpaleis in onze
stad heeft met zijn bijzondere vormgeving en kleurstelling een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere verfraaiing van het Stadshart.
De exploitatie van het theater blijft een onderwerp dat Leefbaar Lelystad
aandachtig zal blijven volgen. Zij stelt zich op het standpunt dat de financiële
consequenties van een verkeerd beleid NIET mogen worden verhaald op de inwoners van Lelystad.

Batavia Stad

Het Factory Outlet Centre Batavia Stad trekt jaarlijks circa 2 miljoen bezoekers. De Bataviawerf is bekend geworden door de
bouw van het VOC-schip de Batavia . Lelystad heeft tot op heden
weinig profijt gehad van het grote aantal bezoekers dat Batavia
Stad jaarlijks trekt. Het college zou in samenwerking met de nodige partners initiatieven
moeten ontwikkelen, die er toe leiden dat een deel hiervan hun weg vindt naar het
Stadshart. Hierbij valt te denken aan een andere vorm van een openbare vervoersverbinding tussen Batavia Stad en het Stadshart.
Leefbaar Lelystad vindt dat de gemeente, in het kader van goede citymarketing,
de mogelijkheden voor een andere openbare vervoersverbinding tussen Batavia
Stad en het Stadshart zorgvuldig moet bestuderen.

Coffeeshop

Een beladen onderwerp, dat al vele jaren ter discussie staat. Tot op heden heeft dit nog
niet geleid tot de realisatie van een coffeeshop in onze stad. De huidige situatie zoals
bepaald door Den Haag is verwarrend en is aanleiding tot vele vormen van criminaliteit.
Aangezien een coffeeshop een winkel is voor een specifieke doelgroep, is het nauwelijks
van belang waar deze gevestigd wordt.
Leefbaar Lelystad vindt het essentieel dat de verkoop van softdrugs gelegaliseerd
wordt en ook dat er voldoende controle plaatsvindt.

Jack Schoone, kieslijst nummer 1
“Als bewoner van deze mooie stad vind ik het een uitdaging om mee te praten. Niet
zo als de meesten altijd doen mopperen op een feestje of verjaardag. Maar door vrije
tijd te steken in de toekomst van onze stad. Een stad waar de inwoners zich thuis
voelen in de rust, natuur en de faciliteiten die daarbij horen.”
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Duurzaamheid
Lelystad streeft naar een hoogwaardige leefomgeving en bijbehorende infrastructurele
voorzieningen, zoals kwalitatief goede woningen, begaanbare en veilige fiets- en voetpaden en wegen. Zowel de gebouwde leefomgeving als de infrastructuur dienen duurzaam
en aanpasbaar te zijn in het gebruik. Bij vraagstukken over de woningbouw en de inrichting van woongebieden moet de gemeente inspelen op veranderende woonwensen en
wooncondities. Duurzaamheid is een sleutelbegrip geworden waar men voor een leefbare woonomgeving niet meer om heen kan.
Leefbaar Lelystad vindt dat de gemeente in het kader van duurzaamheid een proactief beleid moet voeren als het gaat om de toepassing van energiebesparende
maatregelen bij nieuwbouwwoningen.

Economie
De economische ontwikkeling binnen Lelystad zal in de komende raadsperiode ook voor
Leefbaar Lelystad een politiek speerpunt zijn. Lokale economie is niet alleen zeer belangrijk voor onze woon- en leefomgeving, maar ook voor de bedrijven in onze gemeente.
De gemeente zal de lokale economie moeten stimuleren. Dit is mogelijk door een vereenvoudigde regelgeving, stimuleringsregelingen voor MKB (vanaf de ZZP-er), alsmede
door het versterken van de contacten met het lokale bedrijfsleven en deze ook opdrachten te gunnen. In haar rol van provinciehoofdstad zou het gunnen van opdrachten
zich ook kunnen uitstrekken tot de gehele provincie.
Het bedrijfsleven is een bron van toegepaste technologie. Lelystad zal zich moeten richten op het aantrekken van hoogwaardige industrieën maar hierbij de kernwaarden van
de gemeente (groen, rust en ruimte) niet uit het oog verliezen. Zware industrie moet
derhalve vermeden worden.
Lelystad is onder andere door het verplaatsen/vertrek van de Belastingdienst en
de Kamer van Koophandel een tweetal instituten kwijt geraakt die conform de
status van provinciehoofdstad in Lelystad hadden moeten blijven. Lelystad zal de
oorzaak moeten achterhalen om in de toekomst te vermijden dat soortgelijke ontwikkelingen plaatsvinden.

Wim Erica, lijsttrekker, kieslijst nummer 2
““Mijn werkervaring komt mij goed van pas bij het beoordelen van de vele voorstellen
op het gebied van verkeer en het openbaar vervoer. Dat kan hier beslist beter dan dit
tot op heden het geval is. Voor de volgende raadsperiode staat Leefbaar Lelystad dan
ook weer in de startblokken om de verschillende zaken naar tevredenheid van de
inwoners van onze stad te behartigen.”
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Fietsers

De verkeersinfrastructuur voor fietsers in Lelystad kenmerkt zich door een conflictvrije
verkeersafwikkeling bij kruisingen van gemotoriseerd verkeer op de hoofdverkeerswegen met fietsers en voetgangers.
Leefbaar Lelystad wil dat Lelystad een voorbeeld
wordt van een fietsvriendelijke stad. Gelijkvloerse
oversteekplaatsen op andere locaties dan verkeersrotondes dienen met verkeerslichten te zijn
beveiligd.

Groene Carré

Zelfs één van de collegepartijen heeft onlangs toegegeven dat, verkeerskundig gezien, de
opzet van het Groene Carré volledig is mislukt. Zowel de verkeersveiligheid van de fietsers en voetgangers als de doorstroming van het autoverkeer komen bij de huidige
vormgeving van de centrumring in ernstige mate in de problemen. Met name de redvoertuigen van ambulancedienst en brandweer ondervinden vaak vertraging bij het snel
willen bereiken van de noordelijke woonwijken.
De gemeente is met betrekking tot de stedenbouwkundige opzet van het Stadshart weinig flexibel. Een volledige
herstelling van de Zuigerplasdreef zou veel verkeersproblemen oplossen. Indien de Zuigerplasdreef ter hoogte
van de Parkwijk verlaagd zou worden aangelegd, kan een
directe verbinding met het Stadshart worden gerealiseerd.
Leefbaar Lelystad vindt dat op grond van voortschrijdende inzichten en andere
ontwikkelingen de Zuigerplasdreef weer volledig moet worden hersteld, zodat de
verkeersdruk op het Groene Carré wordt verminderd en de redvoertuigen van de
ambulancedienst en brandweer geen belemmeringen meer ondervinden.

Jeantiënne van der Hoek, kieslijst nummer 3
“Als bewoonster van deze prachtige stad wil ik graag wat betekenen voor de stad en
haar inwoners. Het is belangrijk dat Lelystad veilig wordt en blijft. Het is belangrijk dat
het economisch goed gaat in Lelystad, (jeugd)werkloosheid moet worden teruggebracht
en Lelystad moet in alle opzichten een aantrekkelijke stad voor ondernemers zijn.”
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Wouter Zweers, kieslijst nummer 4
“Sinds maart 2002 zit ik al voor u in de raad en graag doe ik daar voor u nog een
periode van vier jaar bij. Zeker nu, in deze periode van financiële onzekerheid. Zoals
in de afgelopen acht jaar zal ik voor u duidelijke taal spreken, de taal die Leefbaar
Lelystad zo eigen is.”

Horeca
De toename van het aantal horecabedrijven in Lelystad neemt voor de reeds gevestigde
bedrijven bedreigende vormen aan. De uitdrukking ”Veel varkens maken de spoeling
dun” doet hier zeker opgeld. Hoe de exploitanten zich ook zullen inspannen, er zal uit
dezelfde ruif (= inwoners van en bezoekers aan Lelystad) moeten worden gegeten, met
name buiten het seizoen.
In samenspraak met de bestaande organisaties zal Leefbaar Lelystad de dialoog
openen om tot een exploitatief aanvaardbare invulling te komen voor de horecaondernemers. Daarin moeten keuzes gemaakt worden. Uitdagingen zullen moeten worden gezocht in een samenwerking met detailhandel, theaters, recreatieveen toeristische ondernemingen en andere winkelcentra. Een uitdaging waarin
Leefbaar Lelystad mogelijkheden ziet voor een groeiende werkgelegenheid.

Integratie
De essentie van integratie is de samensmelting van bevolkingsgroepen te bevorderen.
Geprojecteerd op Lelystad betreft het de inpassing van minderheidsgroeperingen in onze stedelijke samenleving. Dit houdt in dat van deze groeperingen verlangd mag worden
dat zij volledig aan een inpassing meewerken, zonder daarbij hun eigen identiteit te moeten ontkennen of afzweren. Vrijheid van meningsuiting en geloofsbelijdenis is ook in Lelystad een groot goed. Duidelijkheid voor alles. In Lelystad kunnen we alleen met alle
inwoners samen onze stad opwaarderen. Zij die hieraan hun medewerking niet willen
verlenen moeten daarvan de consequenties aanvaarden.
Leefbaar Lelystad is de mening toegedaan dat er met betrekking tot de integratie
van inwoners duidelijke kaders dienen te worden gesteld. Dat geldt ook voor de
vastgestelde inburgeringtrajecten.
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Jos Erbé, kieslijst nummer 5
“Ik wil me inzetten voor mijn stad. Maar wel bij een lokale partij die echt enkel de
belangen behartigt van de inwoners van de stad. Dus is dit is net als de afgelopen
jaren voor mij Leefbaar Lelystad.”

Jeugd
Voor de kleineren in onze stad, een kwetsbare groep, moeten voldoende en veilige
speelvoorzieningen beschikbaar zijn. Niet alleen veilig voor wat betreft de speeltoestellen zelf, maar zeker ook de bereikbaarheid ervan. Kinderen moeten in hun woonwijk op
een veilige wijze de speelterreinen kunnen bereiken. Daar waar speelterreinen in de directe omgeving van woonstraten zijn gelegen, dienen deze terreinen zodanig te worden
omheind dat kinderen niet spelenderwijs in aanraking kunnen komen met het verkeer in
die woonstraten. Verder moet er goed onderhoud worden gepleegd aan de door de
gemeente opgestelde speeltoestellen.
”Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” blijft een gevleugelde uitdrukking. Lelystad zal
haar jeugd moeten binden door goede (middelbare en hogere) onderwijsvoorzieningen,
uitstekende voorzieningen voor de vrijetijdsbesteding en zo mogelijk uitzicht op een
goede baan.
De gemeente Lelystad zal zich in de komende jaren haar aandacht voor de jeugd dan
ook moeten blijven richten op een aantal essentiële onderwerpen, te weten

vroegtijdige schoolverlating;

werkeloosheid onder jongeren;

vrijetijdsbesteding, w.o. sportbeoefening;

bestrijding overmatig alcoholgebruik bij de jeugd.
Leefbaar Lelystad zal met betrekking tot de besluitvorming inzake bovengenoemde aandachtspunten bij voortduring contacten onderhouden met de Jongerenraad
van Lelystad.

Wim J.C. Werner, kieslijst nummer 6
“Ik ben van mening dat plaatselijke politiek een zaak is van de bewoners van Lelystad,
want zij kunnen bepalen wat goed is voor Lelystad. Het zittende college is niet flexibel.
Zij gaan de koers niet veranderen als de omstandigheden daarom vragen. En dat
heeft als gevolg dat Lelystad wel eens in zwaar weer terecht kan komen.”

Lokaal Sterk Voor Een Leefbaar Lelystad

Verkiezingsprogramma Leefbaar Lelystad 2010-2014

Klimaatbeleid

De energiekosten vormen voor iedere inwoner een belangrijk onderdeel van de maandelijkse lasten. De verwachting bestaat dat de energielasten voor woningen in de sociale
huursector in 2015 boven de huurlasten zullen uitstijgen. De fossiele brand-stoffen, gas
en olie, worden steeds schaarser en ons land dreigt voor de energiebehoefte meer en
meer afhankelijk te worden van andere landen. Het is daarom noodzakelijk dat we zuiniger met onze voorraden omgaan en ons bewust moeten zijn dat gebruik van alternatieve
energiebronnen onontkoombaar is.
In dit verband zijn te noemen de energie die te winnen valt uit wind en zon. Ook de
CO2-uitstoot is een grote zorg en het terugdringen daarvan staat bij veel gemeenten
hoog in het vaandel. Zo ook in Lelystad.
Het klimaatbeleid in onze gemeente zal er in de komende jaren op gericht zijn om in
2020 klimaatneutraal te zijn, hetgeen wil zeggen dat de benodigde energie voor bijvoorbeeld de openbare verlichting, verwarming en verlichting van overheidsgebouwen en
scholen gewonnen wordt uit energiebronnen zoals windturbines en zonnecelpanelen.
Ook het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer zal meer moeten worden gestimuleerd. Kortom, we zullen in het kader van duurzaamheid een klimaatverandering
moeten doorvoeren om zodoende de leefbaarheid te vergroten
Leefbaar Lelystad zal zich ten aanzien van een nieuw klimaatbeleid positief opstellen en zoveel als mogelijk een bijdrage proberen te leveren in de totstandkoming van een duidelijk klimaatbeleid.

Luchthaven Lelystad Airport
Het vliegveld is een heftig discussiepunt. De raad heeft destijds onder voorwaarden ingestemd met de uitbreiding van onze luchthaven. Eén van de belangrijkste argumenten was
de ontstane werkgelegenheid. Het aantal beschikbare
arbeidsplaatsen is een afgeleide van het jaarlijks aantal passagiersafhandelingen. Over deze normstelling wordt overigens door voor- en tegenstanders van de uitbreiding
verschillend gedacht. De Tweede kamer heeft intussen
haar goedkeuring verleend aan de uitbreiding van de starten landingsbaan van de luchthaven.
Leefbaar Lelystad heeft zich van meet af aan voorstander getoond van de uitbreiding van de luchthaven, maar wel onder een viertal voorwaarden. De belangrijkste daarvan waren wel de garantie van de werkgelegenheid en het minimaliseren
van de geluidoverlast voor de dichtst bij gelegen woonwijken.
Leefbaar Lelystad vindt dat vliegveld Lelystad zo snel mogelijk ingericht en opgewaardeerd te worden tot een exclusief zakenvliegveld.
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MC Zuiderzee

De raad van Lelystad is akkoord gegaan met zowel het verstrekken van een krediet alsmede het kwijt schelden van een uitstaande lening aan het ziekenhuis. De naam
“IJsselmeerziekenhuizen” is inmiddels gewijzigd in “MC Zuiderzee”. Hoe dan ook, onze
steeds groeiende stad beschikt over een kwalitatief hoogwaardig ziekenhuis met daarin
zeer gemotiveerd werkend personeel.
Leefbaar Lelystad is overigens van oordeel dat de gemeente geen geld meer moet
steken in de exploitatie van het MC Zuiderzee zolang blijkt dat de recente reorganisatie zowel organisatorisch als financieel succesvol is.

N 23

Een toekomstige uitbreiding van het landelijke hoofdwegennet is de autosnelweg tussen
Alkmaar en Zwolle. Hiervoor zal de Markerwaarddijk moeten worden verbreed en zal
het tracé nabij Lelystad zodanig vorm gegeven dat de bocht bij de baai van Van Eesteren
zal worden recht getrokken. De manier waarop de kortsluiting tussen de Markerwaarddijk en de Houtribweg (N23) zal plaats vinden is nog niet bekend. Genoemde mogelijkheden zijn een hoge boogbrug (á la Willemstad op Curacao) of een ondertunneling van
het IJsselmeer ter plekke.
Leefbaar Lelystad vindt het bouwen van een geheel nieuwe sluis met ophaalbrug
een beter alternatief. Hiermee kan zowel het autoverkeer als de scheepvaart, zij
het met enige vertraging bij het passeren van grote zeilschepen, hun weg vervolgen. Met de bouw van een nieuwe sluis kan tevens worden tegemoet gekomen
aan de te verwachten hogere waterstand van het IJsselmeer. Door de Provincie
wordt de laatste hand gelegd aan het wegvak Kampen – Lelystad van de N 23.
Het wegvak loopt nagenoeg parallel aan de nieuw spoorlijn Lelystad-DrontenKampen-Zwolle.

Ouderen (deel 1)

De oudere inwoners vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. De gemiddelde
leeftijd wordt steeds hoger en als gevolg daarvan neemt het aantal ouderen de laatste
jaren sterk toe. De ouderen hebben een belangrijke bijdrage geleverd in de welvaart
waarvan wij nu profiteren. Daarom verdienen zij het dat zij kunnen genieten van hun
oude dag in een stad, die hen daartoe ook in staat stelt.
Zie volgende pagina voor vervolg Ouderen

Ook onderwijs en openbaar vervoer heeft Leefbaar Lelystad hoog in het vaandel staan.
Voor een toelichting kunt u terecht op onze website www.leefbaarlelystad.nl
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Ouderen (deel 2)
Gratis openbaar vervoer, een goede bereikbaarheid van het ziekenhuis en andere zorginstellingen. De toegankelijkheid van openbare gebouwen en de inrichting ervan dient
zodanig te zijn dat ouderen deze zonder problemen kunnen betreden.
Leefbaar Lelystad vindt dat het thans gevoerde beleid inzake de preventieve huisbezoeken van ouderen onverdroten moet worden voortgezet om te voorkomen
dat ouderen in een isolement verzeild raken

Parkeren
Voor wat betreft het parkeren in nieuwbouwwijken moet kritisch worden gekeken naar
de huidige parkeernormen, die hiervoor worden gehanteerd. Met het parkeren op trottoirs, zoals dit veelvuldig in de nieuwe woonwijken gebeurd, komt de veiligheid van de
voetgangers behoorlijk in het gedrang.
De meeste toeristische attractiepunten in onze gemeente
beschikken over een relatief groot aantal parkeerplaatsen.
Met name Batavia Stad steekt hier met kop en schouders
boven uit. Om de parkeerdruk op de attractiepunten en de
verkeersoverlast op de toeleidende wegen binnen de perken
te houden, zou het aanbeveling verdienen om het parkeren
reeds direct op een groot transferium nabij de A6 te laten
plaats vinden.
Met een attractief en hoogwaardig openbaar vervoersysteem kunnen de bezoekers vandaar naar alle bestemmingen in Lelystad, zoals Batavia Stad, Lelystad Airport, het Natuurpark, Aviodrome en de Oostvaardersplassen worden vervoerd en behoeven daar
geen omvangrijke parkeerterreinen te worden aangelegd.
Leefbaar Lelystad heeft door studenten van de Technische Universiteit Delft een
haalbaarheidsonderzoek en een tracéstudie laten verrichten. Aan de hand hiervan
kunnen verdere plannen worden ontwikkeld.

Henk Duijts, kieslijst nummer 7
“Mijn belangstelling gaat voornamelijk uit naar mensen met sociale of
maatschappelijke problemen, met name gehandicapten en bejaarden gaan mij zeer
aan het hart en daar wil ik mij ook in het bijzonder voor inzetten.”
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Quality
Leefbaar Lelystad wil zich inzetten voor kwaliteit. De kwaliteitskenmerken van Lelystad
zijn RUST, RUIMTE en GROEN. Met deze drie kenmerken moeten Lelystad beter worden verkocht dan dit tot op heden is gedaan. De nieuwe slogan “Lelystad geeft lucht” is
van de citymarketingstrategie de nieuwe uiting om daarmee Lelystad landelijk op de
kaart te zetten. Door bijvoorbeeld nieuwe trekkers naar ons gebied toe te halen of te
bouwen, zoals professionele watersportaccommodaties in het kader van de Olympische
Spelen in 2028.

Recreatieve voorzieningen
Lelystad kan zonder enige twijfel het toeristisch hart van Nederland worden genoemd.
Er passeren jaarlijks zo’n 5.000.000 toeristen over de weg en over het water. Lelystad
heeft op gebied van land, lucht en water alles te bieden. De Oostvaardersplassen, Natuurpark Lelystad, Aviodrome, Batavia Stad met Bataviahaven, het scheepvaartmuseum
en daarnaast een drietal jachthavens. Zoveel vormen van recreatievoorzieningen biedt
veel kansen voor Lelystad. Naar de mening van Leefbaar Lelystad zou onze stad nog
meer kunnen bieden. Een bijzondere “trekker”, die de stad een meerwaarde geeft. Te
denken valt in dit verband aan een verbouwde straalzendertoren met een roterend restaurant op grote hoogte, bijvoorbeeld 100 meter. Bezoekers kunnen genieten van een mooi uitzicht op water en land. Waar heb je dat buiten de Euromast in
Rotterdam ?
De recreatieve voorzieningen voor de eigen inwoners
aan de kust zijn zonder meer voor verbetering vatbaar.
Het verdient aanbeveling om het strand nabij de Houtribhoogte uit te breiden, zodat de inwoners van onze
stad kunnen profiteren van de mogelijkheden die de
eigen kust te bieden heeft. Voor bezoekers van buitenaf zou een fraai aangelegde camping aan de kust een verrijking zijn voor het toerisme in onze gemeente.
Samen met de investeerders, c.q. exploitanten van de genoemde recreatieve voorzieningen wil Leefbaar Lelystad onderzoeken of de realisatie ervan tot de mogelijkheden behoort.

Herman Kolff, kieslijst nummer 8
“Ik wilde mij graag inzetten voor een politieke partij en het lijdt geen twijfel dat
Leefbaar Lelystad dan als eerste hiervoor in aanmerking komt. Ik ben tamelijk
filosofisch ingesteld en behoorlijk vrijzinnig van opvatting.”
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Stadhuis
Het bestaande stadhuis wordt gerenoveerd. Om meer dan één reden is dit noodzakelijk
gebleken. Een raadsmeerderheid ging begin 2009 akkoord met het hiervoor benodigde
krediet van € 44 miljoen. Leefbaar Lelystad heeft als enige partij tegen gestemd, omdat
zij vond dat de raad niet de afweging nieuwbouw – renovatie heeft kunnen maken en
het college het besluit had genomen. De
raad behoefde alleen maar “ja” te zeggen.
Leefbaar Lelystad heeft nieuwbouw voorgesteld in de Parkwijk en wel langs de weer in
ere te herstellen Zuigerplasdreef. Een
nieuwbouwproject had voor die prijs ook
mogelijk geweest en biedt meer werkgelegenheid. Een groot voordeel bovendien is
dat de dienstverlening in het oude stadhuis
gewoon door kan gaan. Er behoeft dan niet te worden verhuisd naar “De Waterwijzer”
in het Lelycentre en naar het voormalige pand van Trendhopper aan de Meent. Naast de
verhuiskosten moesten er aan beide gebouwen veel worden geïnvesteerd om deze gebruiksklaar te maken.
De balanswaarde van het stadhuis zou volgens het college nog € 32 miljoen bedragen en
op basis daarvan lijkt het moeilijk een geïnteresseerde koper voor het gebouw te vinden.
Leefbaar Lelystad kan zich overigens nauwelijks voorstellen dat genoemd bedrag reëel is
te noemen.
Leefbaar Lelystad zal als enige partij, die zich verzet heeft tegen het renovatieplan van het bestaande stadhuis, het gehele renovatieproces kritisch blijven volgen en niet schromen eventuele negatieve financiële consequenties aan de kaak
te stellen.

Lucas Dekens, kieslijst nummer 9
“Als secretaris van Leefbaar Lelystad is het duidelijk waar mijn politieke voorkeur naar
uitgaat. Ik vind het belangrijk dat er duidelijkheid in de politiek komt en dat de burgers
van Lelystad daar actief aan kunnen deelnemen. Met uw steun zal Leefbaar Lelystad
de vinger aan de pols in de gemeentepolitiek houden.”
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Toekomst
De toekomst betekent voor Lelystad dat zij met recht het predicaat
“Provinciehoofdstad” moet blijven dragen. Het is immers geen wet van Meden en Perzen dat de grootste stad in de provincie dan ook de hoofdstad moet zijn. Lelystad, een
provinciehoofdstad, bestuurd door inwoners die vertrouwen hebben in hun stad en dit
ook uitstralen.
Bestuurders met een lange termijnvisie, waarin duidelijk tot uiting komt dat het wel en
wee van de inwoners van de stad hen aan het hart gaat. Lelystad is o.a. door het vertrek
van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel een tweetal instituten kwijt geraakt,
die conform de status van provinciehoofdstad in Lelystad hadden moeten blijven. Dergelijke ontwikkelingen moeten in de toekomst vermeden worden.
Lelystad moet een provinciehoofdstad blijven waarin het voor jong en oud prettig is om
te wonen, werken, studeren en recreëren.
Leefbaar Lelystad stelt zich ten doel in de komende raadsperiode beleidsmatig
een bijdrage te leveren in het versterken van het positieve imago dat onze stad in
de achterliggende jaren heeft weten op te bouwen.

U
U bent belangrijk voor Lelystad.
U bent voor een veilig en dus ook een leefbaar Lelystad.
U bepaalt op 3 maart 2010 of u weer vier jaar lang weer door hetzelfde college
wil worden geregeerd of de voorkeur geeft aan een sterkere lokale partij in het
college .
U kunt met uw stem op Leefbaar Lelystad stemmen voor een inmiddels gevestigde, sterke lokale politieke partij en daarmee in Lelystad een nieuwe politieke
wind laten waaien.

Jos Koenders, kieslijst nummer 10
“Ik sluit met deze verkregen eerbare plaats als "lijstduwer" de rij af. Vanaf het begin
van Lokaal Leefbaar Lelystad, onderschrijf ik hun gedachtegoed. Ik zet mij in voor een
beter Lelystads ondernemersklimaat.”
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Verkeer
Een regelmatig aandacht vragend onderwerp. Welke inwoner
van onze gemeente heeft geen mening over de manier waarop
in de achterliggende jaren is omgegaan met de wegen in onze
stad? Bij de stedenbouwkundige opzet van Lelystad is gekozen
voor een wegenstructuur waarbij een scheiding is doorgevoerd
tussen het gemotoriseerde en het fietsverkeer.
Hoewel op de naar het Stadshart toeleidende dreven gelijkvloerse
en
met
verkeerslichten
beveiligde
fiets-/
voetgangersoversteekplaatsen mogelijk zijn, dienen deze oversteekmogelijkheden bij de bovengenoemde hoofdverkeerswegen bij voorkeur ongelijkvloers te worden uitgevoerd.
De opzet van de wegenstructuur in Lelystad is niet duidelijk. Een buitenring van wegen
met gescheiden rijbanen, elk twee rijstroken, waarop zonder uitzonderingen een snelheid van 70 km. per uur zou moeten worden toegestaan. Vanwege gehanteerde geluidsnormen ten opzichte van aanliggende woonbebouwing is op enkele wegvakken een snelheidsbeperking van 50 km. per uur doorgevoerd. Dat is voor veel automobilisten nauwelijks te begrijpen. Via de radiaal gerichte dreven (= dreven tussen de ring en het
Groene Carré) kan men het centrum bereiken. Op deze dreven zou de toegestane snelheid wel consequent 50 km. per uur moeten bedragen.
Om het gebruik van de buitenring, gevormd door de hoofdverkeerswegen Oostranddreef, Houtribdreef, Westerdreef en Larserdreef te stimuleren, moet op deze wegen
een snelheid van 70 km/uur worden toegestaan.
Leefbaar Lelystad zal zich voor dit beleid sterk maken. Daar waar dit voor de inwoners van de betreffende woonwijken bezwaren zal opleveren, zullen ter compensatie geluidswerende maatregelen moeten worden getroffen.

Werkeiland
Leefbaar Lelystad heeft van meet af aan een nauwe betrokkenheid aan de dag gelegd als
het gaat om het behoud van het cultuurhistorische karakter van het Werkeiland. Zowel
met de wijkraad als de bewoners is voortdurend overleg gevoerd over de inrichting van
het Werkeiland.
Een belangrijk aspect in deze is het onbebouwd laten van het middengebied. Naar het
zich laat aanzien, zal dit onbebouwd blijven en als parkgebied worden ingericht. De middelen hiervoor zijn enerzijds door een raadsbesluit (aankoop middengebied door de gemeente) ter beschikking gesteld en anderzijds door donaties bijeen gebracht.
Leefbaar Lelystad zal zich een voorstander blijven tonen voor het behoud van
cultuurhistorische monumenten zoals het Werkeiland.
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X

Als extra toegift een bescheiden opsomming van feiten, waarmee Leefbaar Lelystad zich
in de twee achterliggende raadsperioden politiek heeft onderscheiden van de overige
partijen in de raad.

Het Groene Carré
Niet ingestemd met de verkeerskundige vormgeving van de centrum-ring. Motie ingediend om het veilig
oversteken van fietsers en voetgangers met verkeerslichten te regelen. Raadsmeerderheid was TOEN
tegen. Het doorvoeren van verkeerskundige correcties op deze foutieve vormgeving heeft de gemeente tot
nu toe veel extra geld gekost en zal nog veel geld gaan kosten.



Hoofdwegenstructuur Lelystad
Mede bewerkstelligd dat de Houtribweg-midden en Binnenhavenweg deel zijn blijven uitmaken van de
hoofdwegenstructuur.



Evaluatie huidig openbaar vervoersysteem in Lelystad
Zeer gebruiksonvriendelijk openbaar vervoermodel, gelet op de toepassing van ringlijnen. Voor de nieuwe
concessie per 01.09.2011 een Nota van Aanbevelingen aan het college aangeboden met verbeteringsvoorstellen, gebaseerd op de vele klachten van de kant van de inwoners.



Werkeiland Lelystad-Haven
Zowel de wijkraad als de betrokken bewoners politiek gesteund in hun overleg met de gemeente en projectontwikkelaar.



Parkmanagement Flevopoort
Als enige politieke partij het belang van parkmanagement voor bedrijventerreinen uitgedragen. Met Parkmanagement wordt bedoeld dat de op de bedrijventerreinen gevestigde bedrijven zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het beheer en onderhoud van het gebied en bereid zijn de gemeente als uitvoerende instantie hierin financieel te steunen.



Verlegging Oostvaardersdijk (Bataviahaven)
Door Leefbaar Lelystad is aangetoond dat de uitvoering van de werkzaamheden aldaar in strijd was met de vastgestelde waterstaatkundige voorschriften.



Geluidsoverlast bewoners Karveel
Politieke ondersteuning van de inwoners van de wijk Karveel inzake
het overleg met de gemeente.



Verkeersregelinstallatie Middendreef bij de scholengemeenschap “De Rietlanden”
Nauw betrokken geweest bij het indienen van het burgerinitiatief voor een met verkeerslichten beveiligde
oversteekplaats op de Middendreef en de aanleg van het fietspad naar Voorstraatbrug.



Uitbreiding luchthaven Lelystad Airport
Duidelijke stellingname voor deze uitbreiding. Bijdrage geleverd in de opstelling van de randvoorwaarden
waaronder een uitbreiding mogelijk moet zijn.
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Ysvrij
Op donderdag 8 januari 2009 werd het Nederlands Kampioenschap Marathonschaatsen
op natuurijs gehouden. Als locatie voor dit evenement was gekozen voor de Oostvaardersplassen in Lelystad. Vanuit het gehele land bestond er grote belangstelling voor dit
sportieve gebeuren en verwierf Lelystad daardoor grote bekendheid.
De fractie van Leefbaar Lelystad heeft de directies van de middelbare scholen verzocht hun leerlingen ijsvrij te geven om hen in staat te stellen dit spectaculaire
schaatsevenement bij te wonen. Dit voorstel haalde wel de nationale pers, maar
de schooldirecties vonden dat zij de scholieren op voldoende manieren in staat
hadden gesteld om kennis te maken met de ijssport.

Zorg
De laatste letter van deze alfabetische reeks beleidsvelden van ons verkiezingsprogramma 2010 – 2014, maar zeker niet het minste onderwerp.








de aanpak van het probleem van zwerfjongeren voor zover die binnen onze gemeente aanwezig zijn;
de regierol van de gemeente inzake de aanpak van huiselijk geweld;
de bijdrage van de gemeente m.b.t. het harmoniseren van de toegang Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de AWBZ;
het in toenemende mate actief bevorderen van de participatie van kwetsbare inwoners van onze gemeente, als het gaat om hen weer mee te kunnen laten doen
in onze samenleving;
het aanbieden van effectieve schuldhulpverlening voor met name de dak– en thuisloze inwoners van Lelystad;
Het in voorkomende gevallen coördineren van de hulpverlening en zorg aan
slachtoffers van mensenhandel.

Met deze presentatie van het verkiezingsprogramma 2010 – 2014 hoopt
Leefbaar Lelystad de kiezer op een heldere manier duidelijk te hebben gemaakt
voor welke speerpunten zij zich in de komende raadsperiode wil inzetten.
Leefbaar Lelystad wil als grootste lokale partij uit de stembusstrijd te komen om
zodoende deel te gaan uitmaken van de collegeonderhandelingen.
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Jack Schoone, kieslijst nummer 1

Wim Erica, Lijsttrekker, kieslijst nummer 2
Jeantiënne van der Hoek, kieslijst nummer 3

Wouter Zweers, kieslijst nummer 4

Jos Erbé, kieslijst nummer 5

Wim Werner, kieslijst nummer 6

Henk Duijts, kieslijst nummer 7

Herman Kolff, kieslijst nummer 8

Lucas Dekens, kieslijst nummer 9

Jos Koenders, kieslijst nummer 10

“Kijk altijd voor de meest actuele informatie op www.leefbaarlelystad.nl,
hier kunt u ook contact met ons opnemen.
Heeft u geen internet? Bel ons dan op: 06 – 41 33 90 19”
Wij zien u graag terug op 3 maart bij de gemeenteraadsverkiezing!

