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INLEIDING 

Leefbaar Lelystad zit sinds 2002 in de gemeenteraad en heeft in 2014 wederom 

twee zetels behaald. De samenwerking met de Partij voor Lelystad, ook een 

lokale partij, was goed. In 2015 heeft dit geresulteerd in de samenvoeging van 

de twee partijen in Leefbaar Lelystad met vijf zetels. 

Begin 2017 is er een goede samenwerking ontstaan tussen Leefbaar Lelystad en 

LEUC. De samenwerking met deze lokale partij is verder geïntensiveerd en in 

september 2017 is ook LEUC samengegaan met Leefbaar Lelystad. 

Drie lokale partijen hebben hun krachten gebundeld en zijn we de echte lokale 

partij van Lelystad. 

 

Leefbaar Lelystad is van mening dat één grote lokale partij in Lelystad optimaal 

kan opkomen voor de belangen van de Lelystedeling. 

En wij zien grote kansen voor onze stad en haar inwoners. 

 

Leefbaar Lelystad is voorstander voor bestuurlijke vernieuwing en de verdere 

intensivering van het duale systeem. 

 

Leefbaar Lelystad heeft de ambitie om na de verkiezingen de grootste partij te 

worden. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om met andere serieuze 

kandidaten een coalitie te vormen. 

 

Bij de vorming van een coalitie willen wij een akkoord op hoofdlijnen. 

  

“Lelystad, de hoofdstad van Flevoland, is van en voor iedereen” 

 

Een stad waar je trots op bent, waar je mag meedenken en meedoen. Een stad 

die de ambitie heeft om door te groeien naar 120.000 inwoners.  

 

Leefbaar Lelystad is de echte en leukste lokale partij voor Lelystad! 

 

Een partij die echt luistert! 
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1.0 ECONOMIE 

1.1 Ondernemerschap 

Leefbaar Lelystad is voor de stimulering van ondernemerschap door 

ondernemers de ruimte te geven om te ondernemen.  

Het college van B&W dient een voortrekkersrol te vervullen om nieuwe 

ondernemers naar Lelystad te trekken. Bestaande bedrijven moeten 

gestimuleerd worden om te blijven innoveren. 

Leefbaar Lelystad ziet de ontwikkeling van toerisme en recreatie als kans voor 

Lelystad. 

 

Onze standpunten 

● Leefbaar Lelystad is voor de bevoordeling van Lelystadse bedrijven bij 

opdrachten door de lokale overheid, rekening houdend met een 

gelijkwaardige prijs-kwaliteit verhouding en passend binnen de 

aanbestedingsregels. 

● Leefbaar Lelystad is voorstander om gemeentelijke regelgeving te beperken 

tot hoofdlijnen.  

● Leefbaar Lelystad is voor een moderne en snelle verbinding tussen Lelystad 

Airport, het Stadscentrum van Lelystad en het Batavia Kwartier. 

● Leefbaar Lelystad wil herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen.  

● Leefbaar Lelystad wil, dat er geïnvesteerd wordt in vijftig plussers en jeugd. 

Aan het werk en ondersteund in innovatie en opleiding. Leefbaar Lelystad 

staat voor een inclusieve samenleving. 

 

1.2 Stadscentrum Lelystad 

Een aantrekkelijk stadscentrum is schoon, heel en veilig en biedt reuring in 

positieve zin. Ondernemers hebben hier een cruciale rol in. De gemeente kan 

hierbij beperkt faciliteren. Webwinkels verdringen gewone winkels waardoor de 

stadscentra veranderen. In praktisch alle steden zie je leegstand. De kunst is om 

slim om te gaan met de veranderingen van deze tijd en ervoor te zorgen dat er 

altijd wat leuks te beleven valt in het stadscentrum. De ontwikkeling van het 

stadscentrum als publiekstrekker blijft een belangrijk aandachtspunt. 

 

Onze standpunten 

● Het Stadscentrum van Lelystad moet zich meer onderscheiden. 

● De gemeente gaat met de tijd mee en biedt gratis wifi in het stadscentrum. 

● Het stadscentrum gaat een mix van wonen, winkelen, cultuur en ontspanning 

bieden. 

● Bezoekers worden gestimuleerd naar het stadscentrum te gaan vanwege de 

beleving. Buurtwinkelcentra blijven kleinschalig voor kleine boodschappen. 
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● Pop-up stores dragen bij aan een steeds nieuw stadscentrum en zijn de ideale 

manier voor webwinkeliers of seizoensgebonden verkopers om tijdelijk een 

fysieke winkel te kunnen openen. 

● In geval er toch een leegstand pand is, wordt de verhuurder verplicht de 

winkelruiten af te plakken met aantrekkelijke 3D posters. 

● Het winkelgebied in het stadscentrum is een voetgangersgebied (fietsvrij) 

waarbij er in de omgeving van de aanloopstraten faciliteiten zijn om 

(brom)fietsen te stallen. En er geldt een snelheidsbeperking voor 

scootmobielen. 

● Buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) worden ingezet op handhaving 

van regels (algemeen plaatselijke verordening - APV), (fiets)parkeerbeleid en 

asociaal gedrag. 

● Leefbaar Lelystad is voorstander van een moderne bioscoop in het 

stadscentrum waarbij film kijken een ervaring beleven is. 

● De centrummanager is een tijdelijke functie die gericht werkt aan een 

einddoel.  

 

1.3 Werk en inkomen 

Leefbaar Lelystad wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale 

voorziening is immers een betaalde baan.  

De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen. 

Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie belandt, 

moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Alleen voor mensen die niet kunnen 

werken is er langdurige ondersteuning beschikbaar.  

Leefbaar Lelystad wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er 

financieel merkbaar op vooruit gaat. Armoederegelingen die dit belemmeren (de 

zogenoemde armoedeval) wil Leefbaar Lelystad afschaffen voor inwoners die wel 

kunnen maar niet willen werken. 

 

Onze standpunten 

● Re-integratie trajecten zijn er op gericht om mensen blijvend weer aan het 

werk te krijgen.  

● Leefbaar Lelystad wil dat iedereen die kan werken ook werkt. Mensen die wel 

kunnen maar niet willen werken verliezen het recht op aanvullende lokale 

toeslagen. 

● De gemeente stimuleert werkgevers om mensen aan te nemen die niet 

zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt een 

loonkostensubsidie toegekend aan de werkgever. Voor de gemeente is dit 

tevens een bezuiniging omdat minder geld hoeft te worden uitgegeven aan 

uitkeringen. Voor de betrokken uitkeringsgerechtigde betekent dit dat hij of 

zij een menswaardig bestaan kan opbouwen. 
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● Voor mensen die wel willen maar niet kunnen werken is er ondersteuning 

beschikbaar en waar mogelijk worden deze mensen gestimuleerd 

vrijwilligerswerk te doen. 

● Vrijwilligersvergoedingen blijven voor uitkeringsgerechtigden tot een 

maximumbedrag vrijgesteld. 

● Leefbaar Lelystad is van mening dat mensen met een bijstandsuitkering iets 

terug kunnen doen voor de maatschappij door bijvoorbeeld het verrichten van 

vrijwilligerswerk. Tegenprestaties van bijstandsgerechtigden mogen niet 

leiden tot het verdringen van reguliere banen bij de gemeente of bedrijven.  

● Lelystad doet mee aan experimenten van een basisinkomen voor 55-plussers 

die vanwege onvrijwillige werkeloosheid al twee jaar geen betaald werk 

hebben verricht. 

● Het Werkbedrijf wordt omgezet naar een Leerbedrijf, waar men via houding, 

kennis en vaardigheidstrainingen, toegerust wordt voor de arbeidsmarkt. 

 

1.4 Onderwijs en arbeidsmarkt 

Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien en een baan 

kunnen vinden die bij hen past. Daarnaast is een goed opgeleide 

beroepsbevolking van groot belang voor de lokale economie. Leefbaar Lelystad 

vindt dat de gemeente samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven 

verder moet stimuleren. Het Rotterdamse model met haven en transport college 

is een mooi voorbeeld. 

 

Onze standpunten 

● Leefbaar Lelystad stimuleert onderwijs en bedrijfsleven om opleidingen 

gericht op de praktijk met elkaar af te stemmen.  

● Leefbaar Lelystad zal gemeentelijke middelen vrijmaken om de afstemming 

tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren en schooluitval tegen te gaan. 

● Voldoende technisch personeel wordt in de toekomst een probleem. Leefbaar 

Lelystad wil dat er een goed evenwicht komt tussen opleidingen in Lelystad 

en aanbod van werk. 

● Er moet in kaart worden gebracht op welke wijze onderwijsgelden en de 

subsidiestromen worden besteed.  
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2.0 DUURZAAMHEID EN MILIEU 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid en 

milieu en heeft als uitgangspunt dat bij aanbestedingen en bij eigen diensten 

zuinigheid met energie en grondstoffen. De gemeente geeft bij haar inkoopbeleid 

voorrang aan duurzaam geproduceerde producten. Niet meer prijs gedreven 

maar groen gedreven aanbesteden is een vorm. 

 

Onze standpunten 

● Leefbaar Lelystad vindt dat Lelystad een groene stad moet blijven. 

● Werkgelegenheid is een belangrijke factor, maar hier is geen plaats voor 

extreme vervuilers. 

● Uitgangspunt van de Leefbaar Lelystad is dat geproduceerd afval de basis 

moet zijn voor hergebruik in nieuwe producten. 

● Duurzame initiatieven en energiezuinige maatregelen van zowel inwoners als 

bedrijven wil Leefbaar Lelystad stimuleren, vooral door versoepeling van de 

regelgeving.  

● Leefbaar Lelystad vindt dat milieueisen moeten worden gehandhaafd en dat 

milieuheffingen ook daadwerkelijk ten goede dienen te komen aan het milieu. 

● Leefbaar Lelystad wil samenwerking zoeken met grote organisaties als 

woningcorporaties en ondernemers voor plaatsing van zonnepanelen en 

innovatieve windmolens. Op nieuw te bouwen woningen worden 

zonnepanelen standaard geplaatst. 

● Leefbaar Lelystad wil dat al het gemeente vervoer, ook dienstauto’s, bij 

nieuwe contracten overgaan op elektrische rijden. 

● De gemeentelijke heffingen (rioolrechten, afvalstoffenheffingen, legesgelden 

etc.) dienen kostendekkend te zijn om ook in de toekomst bestendig 

financieel te kunnen blijven. 

● Leefbaar Lelystad is voor uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor 

elektrisch vervoer. 

● Overal goed en betaalbaar internet ook op industrieterreinen. 

 

2.1 Natuur, toerisme en recreatie 

Recreatie en toerisme worden één van de belangrijkste dragers van de 

Lelystadse economie. Onze mooie kuststrook dient gebruikt te worden voor 

toerisme en recreatie en niet voor vervuilende industrie.  

In navolging van de recreatieve ontwikkelingen rondom het Veluwemeer is 

Leefbaar Lelystad van mening om recreatieve ondernemers te stimuleren en te 

faciliteren om ook onze kuststrook recreatief aantrekkelijker te maken. 

Naast de kuststrook zien wij de Oostvaardersplassen als een toeristische 

trekpleister voor Lelystad.  
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Onze standpunten 

● De Oostvaardersplassen dient een Nationaal park te worden. De 

bereikbaarheid van de Oostvaardersplassen moet worden verbeterd.  

● Leefbaar Lelystad wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid 

van een nationaal sport- en evenementenpark(NSE) met racecircuit nabij 

Lelystad Airport. Leefbaar Lelystad verwacht dat dit veel bezoekers naar onze 

stad zal trekken en het imago van Lelystad zal verbeteren en uitbreiden tot 

over de landsgrenzen. 

● Leefbaar Lelystad wil een (verdere) ontwikkeling van toerisme en recreatie 

aan onze kuststrook waarmee werkgelegenheid wordt gecreëerd. Denk 

bijvoorbeeld aan een toeristische pendelvaart vanuit de Bataviahaven naar de 

Marker Wadden met gereserveerde aanlegsteiger. 

● Leefbaar Lelystad wil hoogwaardige toeristische voorzieningen met meer 

kwaliteit, diversiteit en een beter rendement. De gemeente moet recreatieve 

ondernemers die een kwaliteitsslag willen maken niet hinderen met regels.  

● Recreatie mag altijd in de natuur en recreatieve ondernemers moeten daar 

kunnen groeien. Uiteraard zonder dat daarbij aantoonbare schade aan de 

natuur wordt toegebracht.  

● Leefbaar Lelystad is tegen de invoering van toeristenbelasting. 

● Leefbaar Lelystad is ook voor ontwikkeling van naaktrecreatie en wil daar een 

plaats voor aanwijzen. 

● Bestaande natuurgebieden worden beschermd en waar mogelijk opengesteld 

voor publiek.  

● De Reuzenberenklauw vormt een gevaar voor de gezondheid van mens en 

dier en wordt net als de Springbalsemien (exoot) excessief bestreden. 

 

2.2 Agrarische sector 

Leefbaar Lelystad heeft veel waardering voor ondernemers in de land- en 

tuinbouwsector. Leefbaar Lelystad wil de juiste voorwaarden en ruimte creëren 

waardoor de agrarische sector verder kan groeien en door ontwikkelen.  

Leefbaar Lelystad wil dat innovatie die is gericht op duurzaam (biologisch 

dynamisch) produceren wordt gestimuleerd.  

 

Onze standpunten 

● Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met 

nevenactiviteiten. Hierbij gaat de voorkeur uit naar processen op het gebied 

van recreatie/toerisme en natuurbeheer.  

● Leefbaar Lelystad wil het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zonne-

energie binnen de agrarische sector stimuleren. 

● De Leefbaar Lelystad wil dat de gemeente in overleg met de Land- en 

Tuinbouworganisatie (LTO) minder regeldruk voor agrarische ondernemers 

nastreeft, mits alle voorgenomen handelingen en acties passen binnen de 

bestaande wet en regelgeving. 
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● Leefbaar Lelystad is voor versterking van de positie van de agrarische sector 

in de gemeente. 

● Voedselveiligheid en tegengaan van verspilling is een gemeentelijk 

aandachtspunt. 

● Gebruik van kunstmest en gif in de landbouw en antibiotica in de veehouderij 

moet sterk verminderd worden. Waar de gemeente dat kan probeert zij dit te 

bevorderen.  

● Beperking van grootschalige intensieve veehouderij. Leefbaar Lelystad wil 

geen megastallen. 

 

2.3 Dierenwelzijn 

Veel huisdieren hebben te lijden onder commerciële belangen, impulsaankopen, 

en gebrekkige huisvesting en verzorging. Leefbaar Lelystad maakt zich daarom 

sterk voor een deugdelijke bescherming van huisdieren.  

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid door middel van toezicht, een einde 

te maken aan zogenaamde broodfokkers en malafide handel in dieren.  

 

Onze standpunten 

● Er komt actief toezicht op dierenwelzijn bij niet erkende fokkers en 

dierenhandelaren. Broodfokkers worden in samenwerking met de dierenpolitie 

gecontroleerd en aangepakt. 

● Omdat dieren niet voor hun eigen belangen kunnen opkomen heeft Lelystad 

een dierenwelzijnsbeleid waarbij het waar mogelijk bevorderen van 

dierenwelzijn en de aanpak van dierenleed centraal staan. 

● Er komt een procedure waarbij in geval van dierenmishandeling en/of -

verwaarlozing de (dieren) politie en/of Inspectie Dierenwelzijn wordt 

betrokken, met als specifiek aandachtspunt alert te zijn op signalen van 

huiselijk geweld, vanwege de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk 

geweld. 

● De gemeente gaat samenwerken met het landelijke expertisecentrum 

dierenmishandeling. 

● Dierenasielen en dierenambulances moeten ondersteund worden bij hun 

professionalisering. 

● De gemeente heeft de zorg om organisaties te ondersteunen die zich inzetten 

voor dierenwelzijn en de opvang van zwerfdieren. 

● De gemeente zet in op bekendheid met de regels van de hondenetiquette. Dit 

kan bijtincidenten en andere ergernissen voorkomen. 

● Er komt in samenspraak met bewoners een nieuwe hondenkaart met in iedere 

wijk een groot omheind losloop-/speelveld voor honden.  

● Overlast door hondenpoep wordt bestreden met voldoende uitlaatplaatsen en 

plaatsen waar honden los kunnen lopen. Opruimen wordt gestimuleerd, onder 

andere door middel van voorlichting, het plaatsen van automaten met 

hondenpoepzakjes en meer afvalbakken.  
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● Leefbaar Lelystad is voor de afschaffing van de hondenbelasting. 

● Tot de afschaffing van de hondenbelasting gaan de inkomsten uit de 

hondenbelasting niet meer volledig naar de algemene middelen, maar worden 

deze inkomsten deels ingezet/geoormerkt voor het onderhoud en de 

handhaving van het honden(aanlijn)beleid en bovenwettelijke taken op het 

gebied van dierenwelzijn. 
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3.0 SAMENLEVING 

3.1 Decentralisatie sociaal domein 

In 2015 hebben er grote decentralisaties plaatsgevonden, waarbij onder meer de 

jeugdzorgtaken bij de gemeente zijn belegd en een deel van de Algemene Wet 

bijzondere ziektekosten (AWBZ) ondergebracht is bij de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (WMO). Deze veranderingen kunnen niet van de ene op de andere 

dag volledig en goed werkend worden ingevoerd. Dat proces kost tijd en vergt 

veel van iedereen die ermee te maken heeft. Ook de komende jaren zal dit nog 

aandacht vragen van de politiek om ervoor te zorgen dat niemand tussen en 

schip valt, iedereen passende zorg krijgt, de organisatie erom heen goed 

geregeld is en we het kunnen doen met de beschikbare rijksmiddelen. Het 

uitgangspunt bij de hulpverlening moet zijn: één gezin, één plan, één regisseur. 

 

Onze standpunten  

● De gemeente blijft regievoerder van de in 2015 gedecentraliseerde zorgtaken. 

● Er wordt niet geschoven met deze budgetten; rijksmiddelen bestemd voor 

jeugdzorg worden besteedt aan jeugdzorg en rijksmiddelen bestemd voor de 

uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) worden 

besteedt aan de WMO. 

● Bureaucratie en overheadkosten worden maximaal verminderd, zodat de 

beschikbare middelen zoveel mogelijk kunnen worden besteedt aan 

daadwerkelijke zorgverlening.  

● Voor mensen die zorg/ondersteuning nodig hebben, komt er onafhankelijke 

cliëntondersteuning die inwoners op weg helpen op verschillende 

levensgebieden (waaronder maatschappelijke ondersteuning, zorg, inkomen 

en werk). 

● Er vindt een heldere, eenduidige communicatie plaats over het zorgaanbod.  

● Leefbaar Lelystad is voorstander van deelname aan de (pilotstarter van de) 

Ik-Zelf App, waarmee het aanbod van zorg, werk en welzijn overzichtelijk en 

begrijpelijk wordt. 

● Er komt een heldere interne bezwaarprocedure en externe klachtenprocedure. 

 

3.2 Zorg/ WMO 

Leefbaar Lelystad wil een gemeente waarin mensen zoveel mogelijk zelfredzaam 

zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat voor mensen die 

(tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, 

ondersteuning noodzakelijk is. 

Voor een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden. Het uitgangspunt bij 

hulpverlening moet daarbij zijn: één gezin, één plan, één regisseur.  

 



Verkiezingsprogramma Leefbaar Lelystad versie 3.3  2018 - 2022 11 

 

Onze standpunten 

● De Leefbaar Lelystad vindt dat de cliëntvraag naar zorg centraal staat in 

plaats van het aanbod van zorgproducten.  

● Door middel van hulpvragen kan goed worden uitgevraagd om de meest 

passende zorg te kunnen bepalen. Daarbij kan in bepaalde gevallen ook 

gekeken worden naar de inzet van vriendendiensten zoals ‘Vraagelkaar’ of de 

scootmobiel pool. 

● Leefbaar Lelystad staat voor een aantoonbaar optimale communicatie tussen 

de zorgaanbieders, de gemeente en cliënten. 

● De kwaliteit van de zorgaanbieders moet van een goed niveau zijn en blijven. 

● Individuele zorg is minder snel nodig wanneer er beter gebruik wordt 

gemaakt van bestaande accommodaties in de wijken die een belangrijke 

functie kunnen vervullen in de zogenaamde zorgarrangementen.  

● De zorgarrangementen worden in beginsel in de directe omgeving 

aangeboden. 

● Leefbaar Lelystad vindt dat een minimale medische zorg beschikbaar moet 

zijn voor alle Lelystedelingen. Dus 24/7 beschikbaarheid van huisarts, 

tandarts, ziekenhuis en apotheek. 

● De dienstencheque voor huishoudelijke hulp blijft tegen gereduceerd tarief 

verkrijgbaar voor iedereen met een indicatie voor huishoudelijke hulp.  

● Er is goede ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg en andere 

initiatieven. Er zijn één of meerdere respijthuizen ter ontlasting van 

mantelzorgers.  

● Voor jonge mantelzorgers is extra aandacht die leidt tot ontzorging en 

voorkomt dat het kind die langdurig zorg voor zijn ouder(s) heeft diens taken 

en verantwoordelijkheden overneemt.  

● De veiligheid bij langer zelfstandig wonen van ouderen en hulpbehoevenden 

dient gewaarborgd te zijn. 

● Er komen meer wijkverpleegkundigen, omdat mensen langer thuis moeten 

blijven wonen en daarbij goede verzorging verdienen. 

● We zetten in op een effectieve aanpak van eenzaamheid, uiteraard met 

respect voor eigen keuzes van inwoners.  

● Er komt een gerichte gemeentelijke aanpak met professionals voor mensen 

met verward gedrag (die overlast geven). Dit kunnen zorgmijders zijn, maar 

ook mensen met een verslaving of met dementie. De naaste omgeving wordt 

bij de uitvoering betrokken. 

● Er komen meer hospice locaties beschikbaar met een warme, huiselijke 

uitstraling. 
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3.3 Jeugd (zorg) 

Ieder kind heeft het recht op te groeien in een veilige omgeving.  

Kinderrechten en de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming geven kinderen, 

ouders en hulpverleners leidraad in wat nodig is voor ieder kind om zo goed 

mogelijk op te kunnen groeien in een veilige omgeving.  

Conflictscheidingen kosten de maatschappij jaarlijks bijna 100 miljoen euro. De 

oorzaak van conflictscheidingen ligt bij ouders, daar moet dus de aanpak vooral 

op gericht zijn. 

 

Onze standpunten 

● Er is één centraal toegangsloket voor alle jeugdzorg vragen. Leefbaar 

Lelystad ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin als de centrale spil van 

waaruit de jeugdzorg verder wordt gecoördineerd en uitgezet wordt naar de 

Jeugd- en Gezinsteams (JGT).  

● De Jeugd en Gezinsteams werken nauw samen met de scholen om vanuit de 

aangepaste beroepscode problemen en risico's vroegtijdig te signaleren en 

deze vervolgens met ouders en hulpverlening samen adequaat op te pakken.  

● Leefbaar Lelystad is voorstander van uitbreiding van jongerenwerk in alle 

wijken. In het vrijetijdsdomein dienen pedagogische en educatieve activiteiten 

te worden georganiseerd die aansluiten op signalen uit de buurt of scholen. 

Jongerenwerk leidt tot afname van overlastsituaties in de publieke ruimte. 

Mogelijkheden om een centraal jongerencentrum te realiseren dienen serieus 

te worden onderzocht.  

● Leefbaar Lelystad vindt dat kinderen niet zonder ontbijt naar school moeten 

gaan. De gemeente maakt afspraken met scholen met het doel om deze 

gezinnen aan te melden bij het Jeugd en Gezinsteam om verder te kijken hoe 

dit probleem het beste kan worden opgelost.  

● Indicaties voor jeugdhulp zijn gericht op het verlenen van passende hulp; 

lichte zorg waar mogelijk, zware zorg indien nodig. Het belang van het kind 

moet daarbij altijd voorop staan. Casussen en inhoud zijn leidend. Niet de 

procedures, processen of geld.  

● Er wordt waar mogelijk ingezet op regionale samenwerking om versnippering 

en rechtsongelijkheid in het hulpaanbod tegen te gaan.  

● De jeugdzorgregio Flevoland werkt met een flexibele raamovereenkomst 

waarbij nieuwe aanbieders tussentijds kunnen toetreden zodat er optimale 

keuzevrijheid voor inwoners is. 

● Er is een breed interventieaanbod nodig bij conflictscheidingen, omdat het 

geestelijke kindermishandeling is, waarbij de gemeente naast met 

ketenpartners ook met de rechtbank en familie advocaten, samenwerkt.  

● Bij conflictscheidingen worden vanuit de gemeente als regievoerder effectieve 

werkmethoden ingezet, zoals het 'High Conflict Forum' (HCF) om gezamenlijk 

effectiever te reageren bij vastgelopen conflicten, de MASIC-methode bij de 

gespreksvoering met gescheiden ouders voor betrouwbaar onderzoek naar 



Verkiezingsprogramma Leefbaar Lelystad versie 3.3  2018 - 2022 13 

 

partnergeweld en bij het praten met kinderen het NIHCD-protocol voor een 

betrouwbare beoordeling van de veiligheid en zorgen. 

 

3.4 Armoedebestrijding 

Een deel van onze inwoners leeft van een minimum inkomen of zelfs daaronder. 

Vooral kinderen hebben daar in hun ontwikkeling onder te leiden. Armoede moet 

bestreden worden en is in Lelystad een belangrijk aandachtspunt. 

 

Onze standpunten  

● De gemeente brengt de armoede in Lelystad in kaart en op basis hiervan 

wordt een ‘maatgericht plan van aanpak’ opgesteld om de oorzaken en 

gevolgen van armoede adequaat aan te pakken.  

● Wanneer armoede voortkomt uit (langdurig) geen inkomen uit werk, dan 

wordt gekeken wat iemand nodig heeft om weer aan een betaalde baan te 

komen. 

● Voor inwoners met een (gezamenlijk) inkomen tot 120% van het sociale 

minimum zijn er aanvullende regelingen /voorzieningen beschikbaar. 

● Armoede onder kinderen wordt actief bestreden via kindregelingen en 

ondersteunende maatregelen.  

● De toegang tot schuldhulpverlening is laagdrempelig, er zijn korte 

wachttijden. 

● De gemeente speelt een actieve rol in de schuldhulpverlening zodat de 

betrokkenen weer een nieuwe start kunnen maken. Na afloop wordt ingezet 

op structureel budgetbeheer om terugval te voorkomen.  

 

3.5 Sport, recreatie en participatie 

Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en is ook een manier om sociale 

contacten te leggen en te onderhouden.  

De gemeente moet stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is.  

Leefbaar Lelystad is van mening dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid zich 

richt op alle vormen van sport. 

 

Onze standpunten 

● Leefbaar Lelystad vindt dat de gemeente, sportverenigingen, scholen en 

buitenschoolse opvang nauw moeten samenwerken om de schoolgaande 

jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.  

● Topsport is niet de eerste verantwoordelijkheid voor de gemeente, echter 

Leefbaar Lelystad vindt wel dat de gemeente moet faciliteren in de 

randvoorwaarden voor een topsport in combinatie met onderwijs. 

● Leefbaar Lelystad wil een haalbaarheidsonderzoek laten verrichten naar het 

exploiteren van een natuurzwembad faciliteit. 
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● Leefbaar Lelystad vindt dat bij subsidiëring van grootschalige 

sportevenementen de gemeente de economische waarde van het evenement 

meeweegt als indicator voor financiële ondersteuning. 

● Sportvisserij is voor jong en oud een ontspannende buitenactiviteit. Leefbaar 

Lelystad vindt dat er expliciet aandacht moet zijn voor verbetering van de 

mogelijkheden van deze buitensport, in het bijzonder om het stedelijk water 

voor de sportvisserij geschikt te maken. 

 

3.6 Cultuur 

Leefbaar Lelystad vindt dat de gemeente een regierol heeft in het stimuleren van 

kunst en cultuur omdat dit vorm en inhoud geeft aan onze Lelystadse 

samenleving.  

 

Onze standpunten 

● Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het versterkt 

de innovatiekracht, creativiteit en het out-of-the-box denken. 

● Leefbaar Lelystad wil de uitgaven op kunst en cultuur bevriezen op het 

huidige niveau. Culturele organisaties zullen daarom op zoek moeten gaan 

naar aanvullende mogelijkheden om hun activiteiten in de toekomst blijvend 

te kunnen financieren.  

● Leefbaar Lelystad wil vanuit haar visie op brede talentontwikkeling dat 

kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met muziek- of 

cultuuronderwijs, zodat kinderen of ouders zelf kunnen besluiten of zij 

muziek- of cultuuronderwijs wensen te volgen. Dit kan worden aangeboden 

via een lespakket op de basisscholen. 

● Leefbaar Lelystad is van mening dat er bekeken moet worden of er een 

uitgaansmogelijkheid gecreëerd kan worden voor de jeugd tussen 12 en 17 

jaar. 

 

3.7 Onderwijs 

Onderwijs is de basis voor kinderen/jongeren om zich te kunnen ontplooien en 

zelfstandig een toekomst op te bouwen.  

Goed kwalitatief onderwijs voor iedereen leidt tot het vergroten van welzijn, 

verhoogde arbeidsparticipatie en daarmee een verminderd beroep op sociale 

voorzieningen.  

 

Onze standpunten 

● Leefbaar Lelystad vindt dat iedereen de kans moet krijgen om te leren, 

ongeacht leeftijd. Daardoor creëren mensen voor zichzelf immers kansen voor 

persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.  

● Scholen richten zich primair op kwalitatief goed onderwijs, waarbij 

kennisoverdracht en sociale vaardigheden centraal staan.  
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Leefbaar Lelystad is voor het faciliteiten voor zogenaamde excellente 

leerlingen.  

● Door adequate signalering door professionals kunnen de ontwikkelingskansen 

van jonge kinderen met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand vergroot 

worden. De gemeente stimuleert daarom vroeg- en voorschoolse educatie en 

samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair 

onderwijs. Ouders worden hierbij betrokken.  

● Leefbaar Lelystad vindt dat scholen een nadrukkelijke taak hebben in het 

vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en andere misstanden die het 

welzijn van de kinderen raken.  

● Bij de aanpak van veelvuldig schoolverzuim moet beter gekeken worden naar 

mogelijke achterliggende problemen, zoals pestgedrag en problemen in de 

thuissituatie. 

● Laaggeletterdheid is een groot, verborgen maatschappelijk probleem. 

Leefbaar Lelystad wil een daadkrachtige aanpak op lokaal niveau. 

Uitgangspunt daarbij is de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkenen.  

 

3.8 Integratie 

Leefbaar Lelystad staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen 

meedoet. Niet je afkomst maar je toekomst staat centraal, niet je geloof maar je 

gedrag, niet de groep maar het individu.  

Leefbaar Lelystad verwerpt en bestrijdt alle vormen van discriminatie. Vrouwen 

hebben gelijke rechten als mannen.  

De gemeente werkt mee aan het landelijk vastgestelde immigratie-, asiel- en 

terugkeerbeleid. Er is een actief beleid nodig om de inburgering van immigranten 

in de samenleving te bevorderen. Daarbij is in het bijzonder het beheersen van 

de Nederlandse taal van belang.  

 

Onze standpunten 

● Integreren betekent dat mensen (statushouders en arbeidsmigranten) zich 

aanpassen aan de normen en waarden van onze maatschappij, de taal 

spreken en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.  

● Leefbaar Lelystad is principieel tegen het bewust scheiden van vrouwen en 

mannen of jongens en meisjes bij sport of andere activiteiten.  

● Leefbaar Lelystad wil een actief opsporing- en uitzettingsbeleid voor alle 

illegalen. Leefbaar Lelystad accepteert niet dat de gemeente afgewezen 

asielzoekers of illegalen ondersteunt.  

● De Nederlandse taal maakt deel uit van de inburgering. De Nederlandse taal 

goed leren spreken en lezen bevordert de integratie en de kansen op de 

arbeidsmarkt. De immigrant neemt zelf die verantwoordelijkheid en kosten op 

zich. De gemeente faciliteert door te bevorderen dat er voldoende betaalbare 

cursussen zijn in de Nederlandse taal.  
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● Er moet laagdrempelige en snel beschikbare hulp geboden worden bij 

eerwraak en andere cultuur gerelateerd geweld. De gemeente ondersteunt 

politie, justitie en andere organisaties bij de bestrijding daarvan.  

● Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers hebben in 

principe geen recht op gemeentelijke voorzieningen. 

● Er komt geen asielzoekerscentrum in Lelystad. 

 

3.9 Een stad voor ons allemaal 

Lelystad is een vrije stad, hier telt je toekomst, niet je waar je vandaan komt.  

De Lelystedelingen houden van de stad waar diverse nationaliteiten, 

levensbeschouwingen, hetero’s, lesbo’s, homo’s en transgenders met elkaar 

leven. Lelystad is een regenbooggemeente. Je mag houden van wie je wilt en 

geloven wat je wilt. Wel is het van belang dat de grenzen van de vrijheid van een 

ander niet wordt overschreden en de Westerse normen en Nederlandse tradities 

worden gerespecteerd. Leefbaar Lelystad zet zich hiervoor in. 

 

Onze standpunten 

● Discriminatie, agressie en geweld ten aanzien van lesbiennes, homo’s, 

biseksuelen of transgenders (LHBT) wordt niet getolereerd, maar door middel 

van een actieprogramma proactief tegengegaan in samenwerking met Bureau 

Gelijke Behandeling, politie en het Openbaar Ministerie.  

● Leefbaar Lelystad vindt dat er extra zorg moet worden besteed aan LHBT-ers 

uit minderheidsgroeperingen. 

● Lelystad is een "regenbooggemeente", Leefbaar Lelystad vindt daarom dat de 

gemeente Lelystad vertegenwoordigd moet zijn op de Gayparade 2020. 

● Leefbaar Lelystad is voorstander van verbetering van seksuele en relationele 

vorming in het onderwijs. Inzet van effectieve lespakketten kan seksueel 

geweld tegen kinderen voorkomen. 
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4.0 LEEFOMGEVING 

4.1 Verkeer en vervoer 

Met haar gunstige ligging heeft Lelystad een prima uitgangspositie. 

Nieuwe bedrijven zullen zich sneller in Lelystad vestigen als er betrouwbare, 

goede aansluitingen op weg, water en spoor aanwezig zijn.  

Een betere bereikbaarheid is een vereiste voor de ontwikkeling van de gemeente 

Lelystad. 

Veilige fietsroutes en voldoende fietsstallingen zijn een goede aanvulling op het 

autoverkeer maar geen vervanging hiervan. 

 

Onze standpunten 

● Het structureel afschaffen van betaald parkeren is geen oplossing voor de 

tekorten op de parkeerexploitatie en financieel niet haalbaar.  

● Er komt een avond/nachttarief voor parkeergarages en gratis parkeren op de 

koopavonden en nationale feestdagen.  

● Leefbaar Lelystad wil eenduidige voorrangsregels op alle rotondes en 

kruisingen. 

● De Leefbaar Lelystad is voor een maximumsnelheid van 70 km per uur op de 

ringdreven Houtribdreef, Westerdreef, Larserdreef en Oostranddreef. 

● Leefbaar Lelystad is voor de aansluiting van het lokale fietsnetwerk op het 

provinciale en landelijke fietsnetwerk en uitbreiding van de E-bike routes. 

● Besluiten met betrekking tot verkeersaanpassingen houden rekening met de 

ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. 

● Er komen voldoende parkeerplaatsen voor fietsen én scooters rondom het 

station. 

 

4.2 Openbaar vervoer 

Een goed openbaar vervoer door de hele stad is belangrijk voor iedereen die niet 

de auto of fiets wil en kan. Het is bovendien een middel dat kan helpen tegen 

eenzaamheid doordat mensen zich door de stad kunnen verplaatsen zonder hoge 

taxikosten.  

 

Onze standpunten 

● Leefbaar Lelystad is voor een voordeliger tarief openbaar vervoer bij gebruik 

buiten de spits. 

● Openbaar vervoer is altijd toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

● Leefbaar Lelystad is voor behoud van het eigen ‘Stadsvervoer’, ook bij het 

afsluiten van een nieuwe concessie (contract) met een vervoersbedrijf. 

● Het Stadsvervoer sluit goed aan op de tijden van NS en het Streekvervoer. 

● Het busvervoer is goed bereikbaar in alle wijken. 

● Bij elke bushalte zijn er zitplaatsen voor ouderen en mindervaliden. 
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● Een vaste buslijnverbinding in de spits van en naar Enkhuizen wordt 

bevorderd. 

 

4.3 Wonen 

Leefbaar Lelystad is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit. 

Daarnaast is het behoud van sociale woningbouw en betaalbare woningen voor 

jongeren en levensloop bestendige woningen cruciaal voor een evenwichtige 

leefomgeving.  

 

Onze standpunten 

● Leefbaar Lelystad vindt dat er voldoende betaalbare huisvesting moet zijn 

voor jongeren en/of studenten en alleenstaanden. 

● Leefbaar Lelystad is voor een concurrerende OZB ten opzichte van andere 

grote gemeenten.  

● De Leefbaar Lelystad is tegen toepassing van gemeentelijke erfpacht. 

● Leefbaar Lelystad wil de gemeentelijke welstandscommissie afschaffen en dit 

onderdeel maken van de omgevingsvisie. 

● Nieuwbouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale 

huurwoningen. Leefbaar Lelystad wil ook starterswoningen in de koopsector.  

● Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning. Leefbaar Lelystad wil ruimte 

geven aan nieuwe concepten en initiatieven, zoals kangoeroewoningen of 

tandemwoningen. In woonwijken is ook plaats voor kwetsbare groepen.  

● Leefbaar Lelystad is een voorstander van huisvesting op maat. Te denken valt 

aan nieuwe woonvormen voor ouderen, tijdelijke bouw (modulair), Tiny 

housing en tijdelijke doorstroomwoning voor gescheiden ouders. 

● Leefbaar Lelystad is voor uitbreiding van de sociale woningbouw ingebed in de 

bestaande wijken waar dat mogelijk is. 

● Leefbaar Lelystad is voorstander van specifieke aandacht voor de leefbaarheid 

van bestaande (oude) wijken. 

● Leefbaar Lelystad vindt dat de gemeente in overleg met woningcorporatie 

Centrada een plan moet ontwikkelen om verloedering en overlast in oudere 

woonwijken te voorkomen. 

● Leefbaar Lelystad is voor woningbouw in de Warande, maar ook voor 

woningbouw in de bestaande bebouwde kom. Maar niet in de traditie die er 

nu is, in rijtjes, meer creatief. 

● Leefbaar Lelystad is voor de afbouw van de kust in het Batavia Kwartier.  

● De nadruk in de nieuwe raadsperiode komt te liggen bij de invoering van de 

Omgevingswet. De gemeente is proactief in voorbereidende activiteiten voor 

de invoering van de Omgevingswet en betrekt daar maatschappelijke 

partners, initiatiefnemers en belanghebbenden bij. Er worden middelen 

vrijgemaakt voor een goede implementatie. 

● De lokale regels voor het bouwen moeten waar nodig zodanig worden 

aangepast dat er meer levensloopbestendig en energiezuinig wordt gebouwd.  
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● Inwoners van Lelystad, die langer dan twee jaar staan ingeschreven voor een 

huurwoning, hebben voorrang op anderen. 

● Gemeente spant zich in om daklozen en zwerfjongeren in Lelystad te 

voorkomen.  

● Leefbaar Lelystad wil dat de gemeente woningcorporaties actief stimuleert om 

voldoende en levensloopbestendige- en energiezuinige woningen te bouwen 

voor senioren en chronisch zieken.  

 

4.4 Afvalstoffen en -reiniging 

Leefbaar Lelystad vindt duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt bij het 

inzamelen en verwerken van afval.  

 

Onze standpunten 

● Leefbaar Lelystad vindt een schone wijk belangrijk voor de leefbaarheid van 

de buurt en het welzijn van onze inwoners.  

● Leefbaar Lelystad is van mening dat inwoners een belangrijke bijdrage 

kunnen leveren in het onderhouden en schoonhouden van hun eigen directe 

omgeving, zoals tuin, balkon, openbaar groen en straat.  

● Leefbaar Lelystad is voorstander om twee keer per jaar een wijkschouw te 

houden, waarbij gecontroleerd wordt of het straatbeeld schoon, heel en veilig 

is. Gekeken wordt naar de bestrating, het groen, de afvalbakken, verlichting, 

zwerfvuil en het straatmeubilair.  

● Leefbaar Lelystad wil overlast dat veroorzaakt wordt door zwerfvuil, afval 

rondom vuilcontainers en overige vervuiling wordt aangepakt. En waar 

mogelijk de daders achterhalen en de gemaakte kosten verhalen op de 

veroorzaker.  

● Inzamelen van huishoudelijk afval dient kostendekkend te zijn. Als blijkt dat 

het ‘omgekeerd inzamelen’ leidt tot veel ongemak voor bewoners en/of te 

weinig draagvlak, dan wordt dit teruggedraaid en vindt het scheiden van afval 

bij de afvalverwerker plaats.  
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5.0 LOKAAL BESTUUR 

5.1 Veiligheid 

Iedere Lelystedeling kan veilig over straat. Dat moet het uitgangspunt zijn.  

Agressie en geweld zijn onacceptabel. Het respecteren van andermans 

eigendommen is vanzelfsprekend. 

Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid, maar in de uitvoering is 

veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de 

gemeente.  

Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten moeten 

ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen 

mensen die hen bedreigen of aanvallen.  

 

Onze standpunten 

● Naast de objectieve veiligheid, gemeten in aantallen incidenten, is ook de 

subjectieve veiligheid van belang: hoe veilig voelen Lelystedelingen zich 

eigenlijk? De gemeente heeft oog voor het veiligheidsgevoel van de inwoners.  

● Leefbaar Lelystad is voor een zero tolerance beleid op het gebied van geweld. 

● Leefbaar Lelystad is voor initiatieven als buurtpreventie of buurtwacht.  

● Leefbaar Lelystad wil dat schade en de kosten van handhaving zo veel als 

mogelijk worden verhaald op diegenen die de overlast veroorzaken.  

● De gemeente stimuleert een koppeling tussen onderwijs, welzijn, cultuur, 

zorg en sport om probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te 

signaleren en pragmatisch om te buigen.  

● Leefbaar Lelystad is voor cameratoezicht waar nodig in het kader van 

veiligheid.  

● Stimuleren vuurwerkvrije zones en gemeentelijk professioneel vuurwerk. 

● Criminaliteitsbestrijding en informatiepositie radicalisering opvoeren door 

waar mogelijk inzet extra wijkagenten/buurtregisseurs. 

● Leefbaar Lelystad vindt één coffeeshop in de gemeente Lelystad meer dan 

voldoende. 

● Strenge handhaving op huftergedrag in de openbare ruimten.  

 

5.2 Algemeen bestuur en gemeentelijke lasten 

Leefbaar Lelystad wil een kleine, krachtige gemeentelijke overheid. Uiteraard is 

er bij het vaststellen en de uitvoering van gemeentelijk beleid sprake van strikte 

scheiding tussen kerk en staat. Regels scheppen duidelijkheid en moeten 

helpend zijn in plaats van belemmerd. Het financiële beleid van de gemeente 

moet er op gericht zijn om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare 

financiële middelen. Het aanwenden van vreemd vermogen (leningen) ter 

financiering van projecten moet goed worden onderbouwd. 
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Onze standpunten 

● Duidelijkheid voor onze inwoners waar het belastinggeld aan wordt besteed. 

Transparantie betekent ook dat er bij noodzakelijke bezuinigingen voor 

Leefbaar Lelystad geen enkele uitgavenpost van de gemeente 

onbespreekbaar is.  

● Leefbaar Lelystad vindt kennis en ervaring binnen de gemeentelijke 

organisatie optimaal ingezet moet worden. In uitzonderlijke gevallen kan er 

op tijdelijke basis deskundigheid van buitenaf worden ingezet waarbij er 

kennisoverdracht naar de organisatie plaatsvindt. 

● Leefbaar Lelystad vindt dat de gemeente in principe moet snijden in de 

kosten en niet de belastingen verhogen. 

● Leefbaar Lelystad is voorstander voor bestuurlijke vernieuwing waarbij meer 

de nadruk komt te liggen op de door de gemeenteraad bepaalde kaders voor 

het college. 

● De gemeente stelt zich op als een lerende organisatie, waarbij de 

dienstverlening wordt aangepast aan een voortdurend veranderende 

omgeving. 

● Lelystad sluit zich aan bij de Ombudsman Metropool Amsterdam, voor een 

beter functionerende overheid waar iedereen maximaal vertrouwen in kan 

hebben. 

● De gemeente gaat voor iedereen begrijpelijk communiceren. Denk aan 

bewonersbrieven, digitale formulieren en gemeentelijke websites. 

● Leefbaar Lelystad hecht eraan dat de gemeente en de gemeenteraad 

transparant en open is. 

● De gemeenteraad professionaliseert door meer in te zetten op voorbereiding, 

toerusting en opleiding van raadsleden. 

● Hondenbelasting heffen stamt uit de middeleeuwen, is niet meer van deze tijd 

en moet worden afgeschaft, want hondenbezitters zijn geen melkkoe van de 

gemeente. 

● Toeristenbelasting en precario zijn Leefbaar Lelystad een doorn in het oog. 

● Er komt een avond/nachttarief voor parkeergarages en gratis parkeren op de 

koopavonden. 

● Leefbaar Lelystad maakt zich zorgen om de structurele Rijkskorting op de 

ICL-bijdrage. Dit mag niet leiden tot verpaupering van wegen, straten, 

pleinen en groenvoorzieningen. 

● De financiën voor WMO en Jeugdzorg die Lelystad van het Rijk ontvangt 

worden alleen voor deze doelen geoormerkt. Mogelijke overschotten worden 

effectief ingezet en niet doorgeschoven.  
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5.3 Burgerparticipatie 

Participatie van burgers bij het gemeentebeleid is in een democratische 

samenleving een groot goed. De wijze waarop die participatie wordt ingevuld, 

speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de burger en de gemeente en het 

vertrouwen dat de burger in de gemeente heeft.  

 

Onze standpunten 

● Leefbaar Lelystad vindt dat burgerparticipatie een positieve bijdrage levert 

aan het politieke besluitvormingsproces en draagvlak bij de burger.  

● Nadrukkelijk wordt door Leefbaar Lelystad gesteld dat burgerparticipatie niet 

een doel op zich is, maar wordt gebruikt om een zo goed mogelijk politiek 

besluit te nemen.  

● Leefbaar Lelystad is een voorstander burgerinitiatieven in de wijken. 

● Leefbaar Lelystad wil nog een stap verder in de politieke besluitvorming door 

het bereiken van de hoogste ladder van participatie, meebeslissen!  

Bij raadsbesluiten, die door de raad zijn benoemd als zeer belangrijk, kunnen 

Lelystedelingen via een referendum meebeslissen.  

De raad moet de uitkomst van dit referendum, mits is voldaan aan de 

voorwaarden, accepteren. 

 


