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Voorwoord lijsttrekker

Afgelopen jaar vierde Lelystad haar vijftigjarige 
bestaan. In die tijd heeft Lelystad zich ontwikkeld tot 
een middelgrote stad waar je prettig en betaalbaar 
kan wonen, met veel groen (en blauw) in de buurt. 
Bovendien is de hoofdstad vanaf Lelystad binnen een 
uur bereikbaar, wat betekent dat we in de toekomst 
binnen de Metropool Regio Amsterdam verder kunnen 
groeien.

Die groei bleef namelijk wel een beetje achter na de 
crisis. Gelukkig trekt de woningbouw langzaam weer 
aan en ook op het gebied van werkgelegenheid zijn 
er grote positieve ontwikkelingen; de overslaghaven Flevokust nadert zijn voltooiing, Inditex 
komt met een groot distributiecentrum en als alles goed gaat, zal de uitbreiding van Lelystad 
Airport vanaf volgend jaar een feit zijn.

Juist in een tijd dat de economie weer aantrekt, is het belangrijk om kansen te pakken en deze 
te benutten. De aantrekkende woningmarkt biedt kansen voor een verdere verduurzaming 
van onze stad. Maar ook bestaande woningbouw moet zo groen mogelijk worden. De groei 
van de stad moet niet ten koste gaan van ons groen, het moet juist ons duurzame imago 
verder versterken.

Op die manier geven we bestaande en nieuwe Lelystedelingen de ruimte om hun initiatieven, 
dromen en ambities waar te maken. Vanzelfsprekend zet D66 Lelystad zich daarbij in voor 
een inclusieve samenleving, waarin iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn, onafhankelijk van 
opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Ook vindt D66 Lelystad het belangrijk dat het gemeentebestuur dichtbij haar inwoners staat 
en deze zoveel mogelijk bij de besluitvorming betrekt. We willen dan ook dat inwoners meer 
zeggenschap krijgen over keuzes die hun buurt en wijk aangaan. Wij gaan als bestuur de 
inwoners vaker actief opzoeken, en niet afwachtend in het stadhuis zitten. Sommige mensen 
weten de gemeente prima te vinden, maar nog te veel mensen ervaren een grote kloof.

Juist het gemeentebestuur, als lokale overheid, moet ervoor zorgen dat zij benaderbaar is 
en niet vanuit een ivoren toren regeert. Dit zal komende periode een van de speerpunten zijn 
van D66 Lelystad.
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Andere speerpunten van D66 Lelystad zijn:

• Goed onderwijs (geen zwakke scholen, wel hoger onderwijs, minder vroegtijdig 
schoolverlaters)
• Goed klimaat (duurzame bouw realiseren, verminderen van afvalstromen en 
stimuleren innovatie)
• Goede zorg (inzetten op preventie, kwaliteitsimpuls WMO, aandacht voor 
vrijwilligerswerk)

Uiteraard besteden we in dit verkiezingsprogramma ook aandacht aan andere 
onderdelen waar de gemeente verantwoordelijk voor is, waarbij we steeds kiezen op 
basis van de uitgangspunten die u van D66 gewend bent: We willen meer werk, maar 
ook aandacht voor mensen die niet mee kunnen komen en daarom in armoede leven, 
we willen een bereikbare stad met zo min mogelijk regeltjes, een veilige stad zonder 
Big Brother praktijken, een stad waar het belang van kunst, cultuur en sport wordt 
onderkend als een middel om mensen te trekken en samen te brengen. En natuurlijk 
een gezond huishoudboekje.

Om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, hebben we op 21 maart uw stem 
nodig. Kunnen we op u rekenen? U wel op ons! D66 Lelystad krijgt het voor elkaar!

Sanne de Wilde
Lijsttrekker D66 Lelystad

Ruimte voor Lelystedelingen
Verkiezingsprogramma 2018-2022
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1. Uitgangspunten D66 Lelystad

Lelystedelingen ruimte geven en kansen bieden. Daar staan wij voor. En we hebben 
een unieke kans die wens waar te maken in een stad die groeit en bloeit. De komende 
jaren moeten we dan wel alle zeilen bijzetten, want kansengelijkheid is nog lang geen 
realiteit. 

Ruimte geven en kansen bieden
Te veel Lelystadse kinderen groeien op in moeilijke omstandigheden. Daarnaast zitten 
veel mensen tijdelijk of langdurig zonder werk. Voor mensen met een fysieke beperking 
is de openbare ruimte nog te vaak niet toegankelijk. Laaggeletterdheid, schulden en 
armoede zijn nog steeds taboes die ervoor zorgen dat mensen in een isolement raken 
en zich niet kunnen ontplooien.

Daarnaast moet onze stad zich waar mogelijk inzetten voor diegenen die om wat voor 
reden dan ook op dit moment niet mee kunnen komen. Want dat het goed gaat met 
Lelystad is mooi, maar dan moet ieder persoon daar wel van mee kunnen profiteren. 
Dat zijn wij aan onze status van gastvrije, toegankelijke stad verplicht.

D66 kiest voor nieuwe groei en meer vrijheid in Lelystad. Dit binnen een krachtige 
Metropool Regio Amsterdam met gezonde gemeentefinanciën en innovatie, onderwijs 
en cultuur als motor.

D66 Richtingwijzers
D66 is de sociaal-liberale partij van Lelystad. In het politieke werk hanteert D66 daarom 
de 5 D66 richtingwijzers:
• Vertrouw op de eigen kracht van mensen
• Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
• Denk en handel internationaal
• Beloon prestatie en deel de welvaart
• Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Vaststelling door de leden
Dit verkiezingsprogramma is de leidraad voor het politieke werk van D66 Lelystad. 
Het programma is tot stand gekomen in samenspraak met inwoners van Lelystad 
en de leden van D66 Lelystad. Het programma is vastgesteld op de algemene 
ledenvergadering van D66 Lelystad op 16 december 2017.
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2. Wonen
Lelystad groeit. Die groei willen we in goede banen leiden door de beschikbare 
ruimte optimaal te benutten en te verdelen tussen het groeiende aantal inwoners. 
Iedereen verdient immers een goede plek om te wonen, werken en leven.
Op die manier geven we bestaande en nieuwe Lelystedelingen de ruimte om hun 
initiatieven, dromen en ambities waar te maken.

De groei van de stad zorgt voor bedrijvigheid en levendigheid en biedt ons de kans 
om te investeren in nieuwe voorzieningen. Uitdagingen zijn er echter ook:  door 
de toenemende drukte stijgt de vraag naar woningen en daarmee ook de prijs. Wij 
willen dat in Lelystad voor iedereen een betaalbare, passende en duurzame woning 
beschikbaar is. De groei van de stad mag daarbij niet ten koste gaan van het groen 
in en om onze stad.

Stadshart
Het gaat de goede kant op met het stadshart, deze positieve trend moet worden 
voortgezet. D66 wil dat de gemeente samen met ondernemers werkt aan een levendig 
stadshart waar mensen graag wonen, leven, winkelen en uitgaan. 

Wat we willen bereiken:

• Meer ruimte voor vermaak in het centrum
• Leegstand terugdringen. Als er toch leegstand is, dan die aanwenden voor 
tijdelijke creatieve oplossingen
•  Regelluwe zones introduceren
• Meer en betere uitgaansmogelijkheden in het stadshart bevorderen voor alle 
leeftijdsgroepen en doelgroepen
• Verruiming openingstijden voor zowel retail als horeca
• Overdekte foodmarket bevorderen
• Faciliteren van horeca in het stadshart. Het horecapleintje verplaatsen richting
 stadshart

Meer woningen
D66 streeft samen met alle betrokkenen naar een evenwichtig woningaanbod, dat 
kwaliteit en diversiteit biedt aan iedere inwoner.

Wat we willen bereiken:
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Meer woningen (vervolg)
• Streven naar 70% koop- en 30% huurwoningen
• Kwaliteit en onderscheidenheid van de woningvoorraad
• Ruimte voor hoogbouw
• Voorkomen van verloedering van woningen en wijken
• Ruimte voor alternatieve woonvormenl. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tiny 
houses, levensbestendig wonen en campussen/studentenwoningen
• Meer huurwoningen in het middensegment. 
• Veilige omheinde hondenspeelplaatsen in woonwijken

Mensenrechten
Als in onze veelkleurige samenleving iets buiten kijf staat, zijn het de fundamentele 
vrijheden en rechten die verankerd zijn in onze grondwet. In een periode waarin de 
nuance vaak ver te zoeken is, hecht D66 aan de fundamentele waarden van onze 
samenleving: vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, 
geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. 
Wat we willen bereiken:

• Mensenrechten in de haarvaten van het stadsbestuur
• Iedereen heeft het recht zichzelf te kunnen zijn; kwetsbare groepen als lesbiennes, 
homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksen worden daarin ondersteund
• Tolerantie bevorderen
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Mensenrechten (vervolg)
Mensenrechten in de haarvaten van het stadsbestuur:  Het is volgens D66 van essentieel 
belang dat bestuurders die beleid maken en ambtenaren die het uitvoeren op de
 hoogte zijn van de rechten en vrijheden van Lelystedelingen. Dit moet bijdragen aan
 een cultuuromslag, waarbij niet de regel en procedure centraal staan, maar de mens.

Tolerantie: Daar waar de acceptatie van en tolerantie voor lesbiennes, homo’s,
 biseksuelen,  transgenders en interseksen (LHBTI’s) achterblijven wil D66 dat de
 gemeente actief tolerantie stimuleert en waar nodig afdwingt. Voorbeelden zijn
 homoseksuele jongeren met een multiculturele achtergrond en ouderen die in
 verzorgingshuizen weer de kast ingaan. D66 Lelystad spant zich in voor het faciliteren
 van de oprichting van een LHBTI  uitgaans- en / of ontmoetings- en / of
 ontspanningsgelegenheid in samenwerking met betrokken partijen.

Democratie
D66 Lelystad is van mening dat het stadsbestuur dicht bij de bevolking hoort te staan. 
Een goed functionerende gemeentelijke overheid is een randvoorwaarde voor het 
aantrekkelijk houden van Lelystad voor de eigen inwoners en aantrekkelijk maken voor 
nieuwe inwoners. Ambtenaren werken vraaggericht en komen vaker in direct contact 
met de inwoners van Lelystad. Bijvoorbeeld door de wijk in te gaan met een reizend 
loket en/of kantoor op locatie.

Meer zeggenschap van inwoners:  D66 wil inzetten op (verder) experimenteren met 
‘andere’ vormen van betrokkenheid, o.a. door inwoners zeggenschap te geven over 
hun buurt of wijk, zoals via buurtbudgetten. Mensen worden uitgenodigd om mee te 
praten op basis van kennis, buurt, wijk of via loting. Een goed functionerende Jeugdraad 
zou een aanwinst kunnen zijn. Zo ook de nachtburgemeester met nachtgemeenteraad 
en het raadgevende referendum.

Wat we willen bereiken:

• De gemeente staat dicht bij de inwoners
• Samenwerking in het belang van Lelystad
• Meer zeggenschap van inwoners (raadgevend referendum)

Lelystad in de Metropool Regio Amsterdam
Samenwerking in het belang van Lelystad: Lelystad maakt deel uit van de Metropool 
Regio Amsterdam (MRA). De groene omgeving van onze stad is van grote meerwaarde 
voor het wonen en het werken in deze metropoolregio. Het is daarom belangrijk dat 
we met deze regio en de overheden daarin samenwerken. Daarnaast werkt Lelystad 
nauw samen met overheden als het gaat om de ontwikkeling van de luchthaven en de 
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Lelystad in de Metropool Regio Amsterdam (vervolg)
Als dat gepaard gaat met de instelling van gemeenschappelijke deelnemingen, 
dan wordt als voorwaarde gesteld dat democratische controle mogelijk is door de 
gemeenteraad van de deelnemende gemeenten of rekenkamers en de accountants 
die de jaarrekening controleren.

 Wat we willen bereiken:

• Kansen pakken door goede samenwerking met partners in de MRA
• Aantrekkelijk woonmilieu bieden voor inwoners van de Randstad
• In de lobby met de regering blijven wijzen op de bijzondere positie van Lelystad

De kracht van de Randstad benutten: De MRA is onderdeel van de Randstad. De 
Randstad behoort in Europa tot de sterkste regio’s, die flinke groei kent op het gebied 
van werkgelegenheid en het onderwijs- en cultuuraanbod. Door samen te werken in 
deze sterke regio kan Lelystad meegroeien op o.a. deze gebieden. Doordat een deel 
van de groei in Lelystad kan plaatsvinden zal de Randstad worden ontlast. Daarbij 
moet wel rekening worden gehouden met de bijzondere positie van Lelystad.
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3. Onderwijs
De belangrijkste voorwaarde voor kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling is 
onderwijs en een leven lang leren. Daarom maken we ons landelijk én lokaal hard 
voor het beste onderwijs voor iedereen, ongeacht afkomst of leeftijd. 

Wat we willen bereiken:

• Huisvesting die de kwaliteit van het onderwijs ondersteunt
• Een leven lang leren faciliteren
• Betere aansluiting onderwijs-werk
• Blijven inzetten op het naar Lelystad halen van hoger onderwijs
• Verken de mogelijkheden voor het in Lelystad oprichten van de LelyAcademie
• Ruimte voor onderwijzers door docenten voorrang te geven bij huisvesting
• Aantal vroegtijdig schoolverlaters terugdringen
• Geen zwakke scholen in Lelystad
• Passend onderwijs beter regelen

Het belang van goed onderwijs
Door goed onderwijs te volgen kan je sneller werk vinden dat bij je past. Door goed 
onderwijs kan je jezelf beter ontwikkelen, je talent ontdekken en uiteindelijk boven jezelf 
uitstijgen. Goed onderwijs geeft je betere kansen op een mooie plek in de Lelystadse 
samenleving.

De banen liggen in Flevoland niet voor het oprapen en veel inwoners moeten elke 
dag naar hun werk reizen buiten de provincie. Deze forenzen zijn veel reistijd kwijt, 
die zij anders aan hun partner, kinderen, hobby, sport, kunst of cultuur, maar ook 
aan onderwijs hadden kunnen besteden. D66 Lelystad ziet graag dat de inwoners 
in de komende jaren in de stad kunnen werken waar zij ook wonen. Dat geeft een 
betere band met hun omgeving en bevordert een saamhorigheidsgevoel in onze nog 
jonge provinciehoofdstad. Hiervoor is wel nodig dat het onderwijs beter aansluit bij het 
aanbod van bestaand werk, waarbij ondersteuning van nieuwe arbeidsinitiatieven ook 
wordt toegejuicht.

De gemeente kan faciliteiten bieden in de stad waardoor inwoners zich de benodigde 
scholing eigen kunnen maken. Dat kan in samenwerking met de huidige scholen, maar 
ook met de bibliotheek als kennisinstituut. De gemeente kan echter ook ruimte voor 
onderwijsfaciliteiten bieden, waardoor inwoners kansen zien om een bedrijf in Lelystad 
te beginnen.
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Voortgezet onderwijs
De gemeenteraad van Lelystad heeft zich uitgesproken voor de bouw van een campus 
op één locatie voor een breed aanbod Voortgezet Onderwijs. In 2018 begint de 
Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) met de bouw van deze campus 
met twee onderwijsclusters: een cluster vmbo en een cluster havo/vwo.

Online onderwijs
Een van de kansen voor Lelystad is het stimuleren van de komst van Massive Open 
Online Courses, de zogeheten MOOC’s. Dit zijn online cursussen, vaak gratis, over 
praktische onderwerpen die men thuis achter de computer of tablet kan volgen en is 
het onderwijs van de toekomst. Nederland loopt achter op het buitenland met deze 
vorm van onderwijs en D66 ziet kansen voor Lelystad. Lelystad heeft immers een 
traditie hoog te houden met het langeafstandsonderwijs (zoals IVIO).

Leraren
D66 ziet een landelijke trend in het afnemende aantal leraren. Ook voor Lelystad is 
het een uitdaging om op lange termijn voldoende goede docenten voor de klassen te 
krijgen. Om deze docenten naar Lelystad te krijgen wil D66 het voor docenten mogelijk 
maken voorrang te krijgen bij huisvesting in de stad. Hiermee maken we het voor 
docenten van buiten Lelystad makkelijker en dus interessanter om zich in Lelystad te 
vestigen en les te gaan geven. Daardoor kan Lelystad in de toekomst goed onderwijs 
blijven bieden.

Schoolverlaters
Het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Lelystad is in vergelijking met het landelijk 
gemiddelde hoog. Jonge mensen die zonder diploma het onderwijs verlaten hebben 
een kleinere kans om werk te vinden en belanden sneller in bijstandsregelingen. In 
de afgelopen periode is er al veel gedaan om deze groep vroegtijdig schoolverlaters 
terug te dringen, maar D66 wil de komende periode een grote slag maken op dit 
gebied. De gemeente moet er alles aan doen om deze vroegtijdige schoolverlaters 
meteen weer het onderwijs in te helpen. Persoonlijke begeleiding waarbij de specifieke 
probleemvraag van het kind centraal staat is hier van groot belang.

Het aantal tienermoeders in Lelystad is bijzonder hoog. Tienermoeders behoren vaak, 
doordat ze vaak zwanger worden wanneer ze nog onderwijs volgen, tot vroegtijdig 
schoolverlaters. Met alle problematiek van dien. D66 denkt dat extra voorlichting op 
scholen kan helpen deze groep terug te dringen. Hierop moet juist in Lelystad de 
komende periode extra worden ingezet.
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Hoger onderwijs
D66 vindt dat Lelystad zich moet blijven inzetten om hoger onderwijs naar onze stad 
te halen. Hiermee valt veel te winnen voor onze stad. Jongeren zullen hier blijven 
wonen en er zullen zelfs meer jongeren naar Lelystad komen. Dit geeft levendigheid, 
maar is ook bevorderend voor het aantrekken van bedrijven naar de stad. Ook zal dit 
de innovatiekracht van de stad vergroten. Daartoe wil D66 Lelystad de mogelijkheden 
verkennen voor het in Lelystad oprichten van de LelyAcademie.
Bij het hoger onderwijs wil D66 aansluiten in die zaken waar Lelystad al sterk in is. Denk 
bijvoorbeeld aan de ligging aan het water en watermanagement, m.b.v. een dependance 
van een universiteit op het gebied van waterbouwkunde en watermanagement. Mede 
als doel de duurzame werkgelegenheid te bevorderen.
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4. Werken
Wij willen bouwen aan een duurzame, toekomstbestendige economie en groene 
groei. De omstandigheden zijn beter dan ooit; daar moeten we gebruik van maken! 
We hebben een unieke kans om iedereen mee te laten doen en het beste uit 
zichzelf te halen. De groei van de stad en de toestroom van innovatieve bedrijven 
en ondernemers maakt bovendien dat er meer – en diverse – banen nodig zijn. 

Opleidingen moeten daar optimaal op aansluiten, zodat iedereen vanuit de eigen 
talenten kan meedoen. Zo creëren we een klimaat waarin iedereen profiteert van 
het banenpotentieel en waarin de belangrijkste regionale sectoren kunnen floreren. 
Als groot voorstander van innovatie en ondernemerschap wil D66 uiteraard ook 
zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat, door regels weg te nemen en door 
ondernemers, arbeidsmarkt en onderwijs met elkaar te verbinden.

Meer werk
D66 wil meer werk creëren voor de inwoners van Lelystad. De ontwikkeling 
van Flevokust, vliegveld Lelystad, OMALA, Nationaal Park Nieuw Land leveren 
waardevolle werkgelegenheid. Dat geldt ook voor het midden- en kleinbedrijf, dat flink 
vertegenwoordigd is in Lelystad. Voor meer van genoemde dynamische ontwikkelingen 
zullen we ons de komende jaren blijven inzetten.

Wat we willen bereiken:

• Sterkere positie ZZP-ers
• Een aantrekkelijk Lelystad is creatief, open en gastvrij
• Het aantal banen in Lelystad moet groeien
• Kansen voor iedereen door bestrijden armoede
•      D66 wil afspraken maken over meer werkgelegenheid door de uitbreiding van
vliegveld Lelystad. Dit kan betekenen dat ook vrachtverkeer een plaats krijgt, 
vrachtverkeer levert meer werkgelegenheid op dan toeristenvluchten.

Mobiliteit
Er zijn veel interessante ontwikkelingen op het gebied van (openbaar) vervoer, die 
Lelystad kunnen helpen belangrijke economische en toeristische knooppunten in de 
stad met elkaar te verbinden, zoals Nationaal Park Nieuw Land, kust, stadshart en 
vliegveld. De gemeente stimuleert daarom nieuwe vormen van OV en transport. Zowel 
initiatieven van het bedrijfsleven als de inwoners zelf worden gestimuleerd, te denken 
valt aan initiatieven als de hyperloop en buurtbus. De prestaties van de reguliere 
stadsbus worden gemonitord en aanpassingen - binnen de concessie - zijn mogelijk 
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Mobiliteit (vervolg)
Wat we willen bereiken:

• Ontwikkeling vliegveld Lelystad en Flevokust volgens afspraak
• Goede verbinding van belangrijke economische en toeristische knooppunten in de 
stad
• Goed openbaar vervoer, nieuwe vormen van (openbaar) vervoer stimuleren en 
zeggenschap hierover voor Lelystad bewaken
• Stimuleren van duurzame en innovatieve mobiliteit, bijvoorbeeld Lightrail en 
hyperloop

Recreatie en toerisme
D66 zet in op het versterken van de toeristische en recreatieve sector. Deze sector 
maakt 7 tot 10 % van de Flevolandse economie uit en biedt veel kansen voor groei van 
werkgelegenheid. D66 wil dat Lelystad hierin een cruciale rol gaat spelen.

Wat we willen bereiken:

• Toerisme uit Amsterdam naar Lelystad brengen
• Batavialand wordt hét Erfgoed park van Nederland
• Nationaal Park Nieuw Land (inclusief de Markerwadden) wordt hét natuurgebied 
van de MRA
• Lelystad blijft de poort naar de Oostvaardersplassen
• Verblijfstoerisme vergroten, bijvoorbeeld in verbinding met natuur en water
• Bataviahaven, Bataviastad en Boulevard worden (verder) ontwikkeld
• Bataviastad bezoekers moeten het idee hebben Lelystad te bezoeken

Kansen voor iedereen
D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. Soms hebben mensen een steuntje in 
de rug nodig om in hun eigen kracht te gaan staan. Daar kan de overheid bij helpen. 
In Lelystad is een te grote groep ouders en kinderen nog steeds afhankelijk van de 
levensmiddelen van de Voedselbank. D66 Lelystad heeft oog voor gebrek aan kansen 
en moeilijke leefomstandigheden onder inwoners van Lelystad. D66 Lelystad bestrijdt 
armoede het liefst structureel door het bieden van kansen en werk. D66 wil inwoners 
betrekken bij het creëren van kansen voor iedereen door buurtinitiatieven en activiteiten 
in de wijk te faciliteren en te stimuleren.

Wat we willen bereiken:

• Voorkomen van te hoge gemeentelijke vaste lasten
• Kansen creëren door het bestrijden van leven onder de armoedegrens
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5. Duurzaamheid
D66 Lelystad wil een schone, groene en gezonde stad die toekomstbestendig is. 
Door efficiënt om te gaan met energie en grondstoffen blijven we concurrerend en 
behouden we een leefbare omgeving voor toekomstige generaties Lelystedelingen. 
De gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid een voorbeeldfunctie. 

Wij vinden het belangrijk dat Lelystedelingen zich vrij kunnen bewegen. De vrijheid 
om te gaan en staan waar je wilt is immers een belangrijke verworvenheid. Die 
vrijheid is alleen mogelijk in een schone, veilige en bereikbare stad. Aangezien de 
huidige economische voorspoed zorgt voor toenemende verkeersdrukte, ligt hier 
een flinke uitdaging. Dat vraagt om slimme en schone maatregelen op het gebied 
van mobiliteit en bereikbaarheid. 

Duurzaamheid en kansen
Het snel veranderende klimaat en de stijgende energiekosten bieden veel mogelijkheden 
op het gebied van kennis en werk. Lelystad kan met zijn gunstige ligging met groen, 
lucht en water bijdragen aan een duurzame energie-economie. 
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Duurzaamheid en kansen (vervolg)
D66 stimuleert onder andere het onderzoek naar de mogelijkheden van stadsverwarming. 
Inwoners kunnen met de juiste kennis zelfinitiatieven ontplooien. Het veranderende 
economische klimaat biedt inwoners van Lelystad kansen en zorgt voor een win-win 
situatie met onderwijs en werk.

Kansen voor scholen op duurzaamheidsgebied pakken door het technasium verder 
te versterken en meer te koppelen aan Lelystads bedrijfsleven en technologische 
ontwikkelingen als logistiek en de komst van Inditex, logistiek en luchthaven en 
composietenbouw. Dit koppelen aan de komst van de LelyAcademie (zie ook onderwijs).

D66 wil blijvende aandacht voor het oplossen van het asbest(daken)probleem in 
Lelystad.

Wat we willen bereiken:

• Lelystad is energieneutraal in 2024
• Reduceer afvalstromen door te beginnen bij de bron (bv een ja-ja stikker)
• Inzetten op duurzaam bouwen van alle nieuwe woningen
• Ambitieus inzetten op duurzaam (ver)bouwen van gemeentelijke gebouwen: 
sportgebouwen/faciliteiten
• Lelystad zet in op het versneld verduurzamen van bestaande gebouwen. Hierbij 
ligt de nadruk op maatregelen die een beperking van uitstoot opleveren in de wereld
• Versterken van het groene en blauwe karakter van de stad
• Spin-off effect Nationaal Park Nieuw Land
• Lelystad fietsstad. Fietsen wordt aangemoedigd door goede fietsroutes en 
initiatieven als bijvoorbeeld fietstaxi en fietsbezorgservice
• Duurzame kansen voor scholen pakken en deze koppelen aan het Lelystadse
 bedrijfsleven
• Watersport koppelen aan duurzaamheid
• Stimuleren van groene innovatie en wegnemen van belemmeringen
• Bij beheer en onderhoud kiezen voor duurzame opties in gebruik
• Asfalt energieopwekkend gebruiken
• Pleinen verlichten met bewegingssensoren en gevoed door zonnecellen
• Lelystad Rainproof (Lelystad is beschermd tegen overstromingen door regen)
• Actief dierenwelzijnsbeleid stimuleren
• Stimuleren van het biologisch produceren
• Aandacht voor duurzaamheid en behoud van groene karakter van de stad en 
van de bedrijvigheid in het omgevingsplan
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6. Leefbaar en veilig
Samenleven in vrijheid en veiligheid, dat willen wij voor Lelystad. In Lelystad ben je 
vrij om je leven te leiden zoals jij dat wilt. Om eruit te zien zoals je wilt, te geloven 
wat je wilt en te houden van wie je wilt. Dat kan alleen als Lelystad een stad is waar 
mensen niet worden gediscrimineerd of bedreigd. Nu de stad groeit en spanningen 
in de samenleving merkbaar zijn, moeten we in gesprek blijven gaan. Het is niet erg 
dat we het niet altijd eens zijn, maar botsende wereldbeelden mogen nooit aanleiding 
zijn voor uitsluiting of geweld. In vrijheid je eigen keuzes maken gaat niet wanneer 
je niet veilig bent of je je niet veilig voelt. Vrijheid en veiligheid zijn twee kanten 
van dezelfde medaille. Een veiliger Lelystad is een gedeelde verantwoordelijkheid. 
Alleen wanneer bewoners, instellingen, ondernemers en de overheid samenwerken 
lukt dit. 

Gevoelens van onrust nemen wij serieus en tegelijkertijd laten we ons niet 
leiden door angst. Daarom kiezen we voor maatregelen die werken in plaats van 
schijnveiligheid. Op de eerste plaats willen we criminaliteit voorkomen, juist door 
de diepere oorzaken hiervan te bestrijden. Dat betekent investeren in kansen voor 
iedereen.

Wat we willen bereiken:

• Voorkomen is beter dan genezen
• Maatwerk op wijk- en buurtniveau
• Geen technische hulpmiddelen als camera’s
• Veiligheid overslaghaven en vliegveld verdienen speciale aandacht
• Ruimte voor meer coffeeshops
• Ruimhartig en tolerant vergunningsbeleid thuisprostitutie met blijvende aandacht 
voor veiligheid
• Regelluwe zones
• Verruiming openingstijden
• De straatcoaches gaan weer doen waar ze goed in zijn: activiteiten organiseren 
voor de jongeren

Preventie
D66 wil een slim beleid voor veiligheid; de preventieve kant via het onderwijs, 
economische stimulering, sport, participatie van bewoners enz. moet worden 
voortgezet. Want veiligheid is veel meer dan strenger straffen. D66 wil veiligheid meer 
integreren in andere onderdelen van het beleid.
Elke wijk of buurt is weer anders. D66 is voorstander van maatwerk in de aanpak.
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Preventie (vervolg)
D66 wil de schaarse financiële middelen niet inzetten op de subjectieve (on)
veiligheidsgevoelens, maar juist daar waar het objectief voor de bewoners het meest 
oplevert.

Samen met inwoners
D66 heeft oog voor woonoverlast, burenruzies en andere ongemakken die in de wijk 
ontstaan. De nadruk ligt op sociale contacten, binding met de buurt, communicatie 
en buurtbemiddeling. Strafrecht lost dit soort zaken niet op. D66 verwacht dat Welzijn 
Lelystad door middel van sociale wijkteams een belangrijke rol speelt in het stimuleren 
en faciliteren van sociale contacten onderling.
D66 wil niet dat straatcoaches, BOA’s en toezichthouders een politie-light worden. Het 
geweldsmonopolie moet bij de politie blijven. De prioriteiten van de Nationale Politie 
mogen niet de lokale prioriteiten verdringen. De gemeente gaat over de wijkagent, niet 
Den Haag.

D66 wil dat de gemeente en zijn bewoners samen stappen zetten om het veiliger te 
maken. De gemeente dient daarin te faciliteren, zijn expertise uit te breiden en actief 
aan de burgers aan te bieden.

Slim veilig
D66 wil dat brandweerkorpsen zich specialiseren: niet ieder korps hoeft een duikteam 
te hebben of bosbranden te kunnen blussen. Het geld dat je hiermee bespaart moet 
de brandweer inzetten om vrijwilligers te behouden.

De veiligheid van Flevokust en het vliegveld verdienen blijvende speciale aandacht.

D66 is geen voorstander van technische voorzieningen zoals camera’s, mosquito’s, 
drones en het almaar uitbreiden van overheidsbevoegdheden. Naar onze mening 
geven deze uitdijende reacties van de overheid een vals gevoel van veiligheid. Geen 
symptoombestrijding, maar oorzaken aanpakken.
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7. Zorg
Alle Lelystedelingen moeten gezond en actief kunnen zijn. We willen daarom dat 
Lelystad uitnodigt tot een gezond en actief leven. Iedereen heeft wel eens hulp 
nodig. Wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar. Simpel en snel. De laatste jaren 
zijn met de decentralisaties veel taken naar de gemeente gegaan. Lelystedelingen 
kunnen nu voor vragen rondom ondersteuning, zorg en gezin bij de gemeente en 
wijkteams terecht. Dat betekent voor sommige mensen veel verandering. Lelystad 
heeft veel geïnvesteerd om dit zo goed mogelijk te doen. D66 wil dat mensen meer 
eigen regie en passende hulp dichtbij hebben wanneer dat nodig is. Mensen zijn 
zelf en onderling heel goed in staat te bepalen welke keuzes zij maken en hoe zij 
hun leven en zorg inrichten.

Wat we willen bereiken:

• De zorgvrager staat centraal
• Samen verder werken in de wijkteams
• Eerlijk speelveld voor kleine en grote zorgaanbieders
• Kwaliteit van de zorg in de WMO wordt beter
• Eenzaamheid wordt een speerpunt van beleid
• Preventieve jeugdzorg versterken via school en Welzijn
• Jeugdzorg meer aansluiten bij de zorgvraag en preventie en vanuit vertrouwen 
werken
• De keten van jeugdzorg moet onder de loep: Op- en afschalen kan beter en 
passend bij de hulpvraag van ouders
• Onderlinge communicatie door medewerkers in het sociaal domein verbeteren, 
bijvoorbeeld middels een beveiligde intranet
• Vrijwilligerswerk voor iedereen

Sociale innovatie
Gemeenten hebben een belangrijke, maar lastige rol bij de daadwerkelijke transformatie 
van het sociaal domein. Aan de ene kant moet de lokale overheid loslaten, maar aan de 
andere kant ook inhoudelijke kaders stellen, stimuleren en belemmeringen wegnemen. 
De gemeente neemt in het sociaal domein vraaggericht werken, samenredzaamheid 
en sociale innovatie als uitgangspunt.

Samen verder werken in de wijkteams
Centraal in de transformatie van het sociale domein zijn de wijkteams. Lelystad is 
goed op weg met de wijkteams. De komende tijd zetten we die positieve lijn door. 
Het voorkomen van problemen bij jongeren en het bestrijden van eenzaamheid 
zijn belangrijke taken van de wijkteams. Wijkteams moeten worden afgestemd op 
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De zorgvrager staat centraal
De behoeften van de cliënt/patiënt zijn het uitgangspunt van de zorg. De zorgvrager 
kan terecht bij één loket en een te veel aan papieren invullen wordt voorkomen. De 
zorgvragers zijn ervaringsdeskundig, daarom krijgen zij een plaats in de wijkteams. 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
In 2018 bestaat de Wmo wet 10 jaar waarin veel is bereikt. Door de kanteling wordt al 
beter aangesloten bij wat onze inwoners nodig hebben. 
Wanneer zwaardere zorg wordt voorkomen is dat niet alleen een kwestie van bezuinigen. 
Belangrijker nog is dat veel leed wordt voorkomen dat achteraf zou moeten worden 
gerepareerd. D66 wil aan de voorkant investeren en de kwaliteit van de zorg verbeteren. 
Daarbij willen we extra inzetten op het tegengaan van eenzaamheid. Als mensen onder 
de mensen zijn voelen zij zich beter en hebben meer netwerk om samen het leven leuk 
te houden. D66 wil eenzaamheid te lijf gaan door gebruik te maken van het sociale 
wijkteam. In elke wijk kijken wat er kan om iedereen uit huis te krijgen om mee te laten 
doen.

Waar door de bezuinigingen op de WMO de zorg te schraal is gaat D66 investeren 
in verbetering van de zorg. Te denken valt aan intensivering van de huishoudelijk 
hulp en de ondersteuning daarbij. De nadruk komt hierbij te liggen op preventie en 
samenwerking met ketenpartners met daarbij aandacht voor het leggen van slimme 
verbindingen. Zoals het leren voor zichzelf te zorgen nadat een partner wegvalt.

Jeugdzorg
Voor Jeugd moet de switch naar preventie echt worden gemaakt. Elk kind verdient het 
om gezond en veilig op te groeien. Daarvoor is het nodig beter samen te werken met 
het onderwijs, Stichting Welzijn en ouders. Samen kijken wat kinderen nodig hebben 
om zwaardere zorg te voorkomen. Eén plan, één gezin, één aanpak moet nu echt 
vorm krijgen en de hulp mag praktischer, meer vanuit het vertrouwen in ouders. D66 
vindt dat we veel meer moeten aansluiten bij de hulpvraag en doen wat nodig is.
Bij Jeugd kan de preventie veel krachtiger zijn in het faciliteren van hulp en het bieden 
van opvoedondersteuning daar waar dat makkelijk en laagdrempelig kan. Via school, 
GGD, en in de MFA’s.

Vrijwilligerswerk voor iedereen
Vrijwilligers zijn actief in alle geledingen van de stad. De toegevoegde waarde 
van het vrijwilligerswerk in Lelystad heeft zich in het verleden al vaker bewezen. 
Immers vrijwilligers leveren door hun inzet maatschappelijk kapitaal wat zeker niet 
te verwaarlozen is. Vrijwilligers verdienen meer beloning door middel van erkenning, 
waardering en opleiding.
D66 Lelystad spant zich in om vrijwilligers en hun zo belangrijke bijdrage aan de 
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8. Kunst, cultuur en sport
Voor ons is cultuur een inspiratiebron voor iedereen, geen hobby of luxegoed voor
enkelen. Kunst en cultuur geven Lelystedelingen de ruimte om zichzelf te ontplooien. 
Ze vormen ook de zuurstof voor een open samenleving. Gezellige horeca, veel 
evenementen en festivals maken dat meer mensen in Lelystad willen wonen. Wij 
zijn zelfbewuster en profileren ons meer en meer als stad waar het gebeurt. 

Lelystad is óók een sportstad, met veel sportende bewoners. De stad is
er levendig door en veel Lelystedelingen ontmoeten elkaar op deze manier.

Wat we willen bereiken:

• Inzetten op cultureel ondernemerschap in de stad
• Kunst en cultuur moeten toegankelijk zijn voor alle Lelystedelingen
• Inzetten op kinderen en jongeren als de toekomst van de culturele sector
• Creatieve broedplaatsen in de wijken en het stadshart
• Investeren in plaats van bezuinigen op kunst en cultuur
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Investeren in kunst en cultuur
Kunst en cultuur zitten diep geworteld in een beschaafde samenleving. Bezuinigingen 
op kunst en cultuur betekenen een aanslag op die beschaafde samenleving. D66 
Lelystad wil dan ook voor de komende periode geen bezuinigingen op de bestaande 
culturele instellingen, maar hier juist in investeren.

Breed aanbod
Een breed aanbod van kunst en cultuur is belangrijk voor het welzijn van alle inwoners 
van Lelystad. Met o.a. het culturele centrum de Kubus, het Agora theater, Underground, 
verschillende festivals zoals LelystArt, Uitgast, Nationale Oldtimerdag, verschillende 
culturele gezelschappen en de Dancetour heeft Lelystad een ruime keuze aan kunst 
en cultuur voor alle leeftijden. D66 Lelystad is bij uitstek de partij die opkomt voor de 
huidige culturele instellingen en altijd in is voor nieuwe creatieve initiatieven.

Naast het groene wonen nabij een prachtige natuur met veel lucht en water zijn de 
culturele voorzieningen vaak bepalend voor mensen van buiten om te kiezen voor 
Lelystad. De infrastructuur van Lelystad zorgt ervoor dat je overal binnen een kwartier 
kan zijn en je gemakkelijk ergens aan kunt deelnemen. Ook voor mensen met een 
beperking zijn de culturele instellingen goed te bereiken. Daarnaast vormt de kunst 
en cultuur van Lelystad ook het visitekaartje naar de vele bezoekers van buiten de 
provincie.

Lelystad heeft een interessante ontstaansgeschiedenis die weerspiegelt in gebouwen 
en omgeving. D66 koestert de monumentale panden door deze te beschermen of te 
hergebruiken. Erfgoedbeleid moet het mogelijk maken om bijzondere gebouwen zoals 
bijvoorbeeld de visvijverwoningen of (delen van) de SGL te behouden voor de stad en 
haar burgers.

Sport
De gemeente Lelystad stimuleert haar inwoners om hun beweeg- en (top)sporttalent 
verder te ontwikkelen. Daarmee wil de gemeente bijdragen aan een leven lang bewegen 
én de ontwikkeling van de (top)sport. Mensen die veel bewegen hebben meer energie, 
minder overgewicht en betere (school)prestaties.
Wat we willen bereiken:

• Investeren in breedtesport
• Flexibeler inspringen op creatieve ideeën 
• Schoolzwemmen bevorderen
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9.Financiën
Met gemeenschapsgeld wil D66 verantwoord omgaan. Vanuit het gemeentebestuur 
heeft D66 de afgelopen jaren mede zorggedragen voor het gezond houden van de 
begroting. Dit stevige financiële fundament is meer dan eens nodig om de kansen 
en uitdagingen van een groeiende stad in goede banen te leiden, en te investeren 
waar dat nodig is. Bewoners moeten ook kunnen zien waar hun belastinggeld 
heen gaat en daar invloed op kunnen uitoefenen. De gemeente moet dit duidelijk 
inzichtelijk maken en bewoners in de gelegenheid stellen zelf mee te beslissen 
over bestedingen in hun eigen omgeving.

Wat we willen bereiken:

• Spelregels voor duurzaam financieel beleid
• Hervormen om te kunnen investeren
• Duurzaam sluitende begroting

Spelregels voor duurzaam financieel beleid
De afgelopen 4 jaar heeft het college voor miljoenen euro’s aan de reserves 
onttrokken en de schuld van de stad laten groeien. Inkomsten vielen tegen en 
het college bleek niet bij machte om uitgaven te beperken, ondanks de daarvoor 
gepresenteerde bezuinigingsprogramma’s. De begroting werd sluitend gehouden door 
bezuinigingen af te wentelen en in te teren op reserves. Dit zijn op langere termijn 
geen houdbare oplossingen. Ze maken het probleem groter. D66 vindt dat we nu onze 
verantwoordelijkheid moeten nemen om het huishoudboekje van Lelystad duurzaam 
op orde te brengen. 

Hervormen om te kunnen investeren
We onttrekken alleen aan de algemene reserve voor investeringen met een duidelijk 
toekomstig financieel rendement en een blijvende waarde, zodat we geen financiële 
wissel op de toekomst trekken.
Hervormingen zijn nodig om Lelystad flexibeler en wendbaarder te maken: efficiënter 
werken, minder verspilling en minder financiële risico’s. Ook de afbouw van de 
bijdrage voor Lelystad vanuit de regering (de ICL-bijdrage) willen we zo opvangen. Het 
grondbedrijf moet efficiënter georganiseerd worden.
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24Colofon
Dit verkiezingsprogramma is opgesteld door de programmacommissie van D66 
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Niels Falch, Martin Groeneveld, Jeroen Kok, Janneke Ottens, Danny van der Scheer, 
Mark Scholte, Heidy Smit, Sanne de Wilde en Tanja de Wit

Tekst & redactie
Joop Meijer
Martin Groeneveld (eindredactie)

Fotografie
Foto voorpagina: Bron onbekend
Foto pagina 7: Fotostudio Wierd
Foto pagina 12: Inaxion
Foto pagina 15: Landelijk Bureau D66
Foto pagina 21: A. Pons
Foto pagina 25: Fotostudio Wierd

Contact met de afdeling?
info@d66lelystad.nl

Contact met de fractie?
sannedewilde@d66lelystad.nl



Dit zijn onze kandidaten: 

 1. Sanne de Wilde

 2. Joop Meijer 

 3. Danny van der Scheer

 4. Niels Falch

 5. Peter Schot

 6. Rijk Heemsbergen

 7. Mark Scholten

 8. Diane Bergman

 9. Heidy Smit

10. Hans Somsen

11. Marion Boshuizen

12. Niels Abcouwer

13, Pieter Cassé

14. Dorrith Hillenbrink

15. Johanna Holtmaat

16. Margriet Papma

17. Jeroen Kok

18. Tiko Smetsers

WWW.D66LELYSTAD.NL

@D66Lelystad

/D66Lelystad

D66Lelystad


