D66 Verkiezingsprogramma 2022-2026
LELYSTAD - RUIMTE VOOR GROEN & GROEI!
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Onze missie
D66 maakt al sinds het begin (1980) deel uit van de gemeenteraad in Lelystad. D66 heeft een lokaal eigen
geluid op onderwerpen, zoals het vliegveld. Met een goede belangenbehartiging voor onze mooie stad in
Den Haag vragen we daar aandacht voor Lelystad en dat brengt geld en aandacht voor onze hoofdstad. Zo
kregen we miljoenen voor Lelystad Oost door deze contacten te gebruiken. D66 is een sociaal-liberale partij.
We kennen een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving,
waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we
samenleven. Daarom kiezen wij voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Vrijheid in verbondenheid
Sociaal-liberalen staan voor ‘vrijheid in verbondenheid’. Volgens ons is ieder mens een uniek individu, maar
zijn we ook sociale wezens, die hun vrijheid vormgeven en zich ontwikkelen samen met anderen.
In Lelystad zet D66 zich in voor het sociale domein en was zij de partij die zorgde voor nieuwbouw van het
Aurum. Daarnaast initieerden wij het één gezin, één plan en één aanpak in de jeugdzorg en de WMO en
waren wij initiatiefnemer van de klusklas voor kinderen die waardering verdienen voor hun creativiteit en
het werken met hun handen.

Mensen zijn pas echt vrij als iedereen dat is
D66 gelooft dat mensen pas echt vrij zijn als ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Als ze eerlijke kansen hebben
om iets van het leven te maken. Als ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun huis of hun inkomen als
het een keer tegen zit. Als de democratie zo werkt dat iedereen kan meepraten. En als de wereld waarin we
leven ook van waarde is voor generaties na ons. We hebben het initiatief genomen voor het hijsen van de
regenboogvlag en bewaken in de raadszaal dat artikel 1 van de grondwet wordt nageleefd.

Richtingwijzers sociaal-liberalisme
D66’ers zullen altijd vechten voor individuele vrijheid; Voor gelijke kansen; Voor een overheid die mensen
niet laat vallen; Voor een rechtsstaat waar je op kan rekenen; Voor meer democratie; Voor internationale
afspraken in een veranderende wereld; Voor een economie die volop welvaart genereert en ook oog heeft
voor klimaat en natuur.
Lelystad is een stad vol diversiteit en heeft verschillende culturen die samen de stad maken.
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’ die door de Mr. Hans van Mierlo Stichting
zijn opgesteld.

Vijf richtingwijzers
Vertrouw op de eigen kracht van mensen:
D66 Lelystad vraagt ruimte voor talent van mensen en mensen maken de buurt. Wij willen in de
jeugdzorg meer ruimte voor autonomie van ouders;
Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
D66 Lelystad wil een zo snel mogelijke energietransitie en meer het samenleven in de buurt voorop
stellen;
Denk en handel internationaal
D66 Lelystad wil dat het vliegveld Lelystad zo spoedig mogelijk open gaat en de Lelylijn moet er
komen; Beloon prestatie en deel de welvaart
D66 wil meer waardering voor onze prachtige circulaire (groene) bedrijvigheid, biologische
landbouw en een goede ondersteuning voor de slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire;
Koester de grondrechten en gedeelde waarden.
D66 wil een inclusieve samenleving waarin alleen uitmaakt wie je bent, niet wat!
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D66 in Lelystad
D66 Lelystad voert al 42 jaar lokaal beleid, daarmee wijken wij soms af van de landelijke opinie. Dit doet D66
Lelystad, omdat lokaal beleid maatwerk is en wij het beste willen voor de hoofdstad van Flevoland. We
hebben korte lijnen met ons netwerk in Den Haag en spreken hen voortdurend over Lelystadse
onderwerpen als het ziekenhuis, vliegveld, rechtbank en Lelylijn.
Wij streven naar verbinding waar een goede samenwerking is tussen de raad, onze inwoners en het
bedrijfsleven. Wij maken keuzes op basis van feiten en goede plannen en niet op basis van de waan van de
dag. De toekomst is voor ons leidend, inclusie en het mogelijk maken dat wonen voor Lelystedelingen
bereikbaar blijft.
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Onze thema’s
Duurzaamheid
✔ Meer laadpalen voor auto’s en fietsen
✔ Snelladers en waterstof-tankstations mogelijk maken
✔ Klimaatadaptatie: tegengaan hittestress en realiseren van waterberging
✔ Energietransitie in onze wijken, voorkomen energiearmoede
✔ Gebruik zonnepanelen, windmolens en andere vormen van duurzame energie
✔ Afname gebruik fossiele energie in 2050 met 99%
✔ Inwoners en bedrijven verleiden gebouwen te verduurzamen

Werk en economie
✔ Snelle opening vliegveld Lelystad
✔ Meer ruimte voor MKB
✔ Ruimte voor bedrijven met groene waterstofproductie en groene energieproductie
✔ Versterken circulaire economie
✔ De arbeidsmarkt Lelystad is inclusief
✔ Nachttreinen terug
✔ Lelylijn moet er komen
✔ Bereikbaar en bruisend centrum

Welzijn, zorg in de wijk
✔ Samen wonen; GGZ in de wijken
✔ Niemand meer eenzaam in Lelystad
✔ Vrijwilligers
✔ Ondersteunen mantelzorg
✔ Inclusieve samenleving: laaggeletterden, LHBTIQ en gehandicapten
✔ Een volwaardig ziekenhuis in Lelystad

Wonen
✔ Diversiteit in de wijken en binnen de plannen voor nieuwe wijken
✔ Duurzaamheid en ruimte voor innovatie
✔ Bouw versnellen
✔ Voorrang voor verpleegkundigen, agenten, onderwijzers, starters,
statushouders en mensen in vechtscheidingen
✔ Specials: Kust samen met Lelystad en natuurrijk wonen
✔ Kwaliteit, ruimtelijke ordening en leefbaarheid
✔ Omgevingswet: Inwoners en buurten aan zet

Kunst, cultuur en sport
✔ Inzetten op cultureel ondernemerschap in de stad
✔ Kunst en cultuur moeten toegankelijk zijn voor alle Lelystedelingen
✔ Investeren in kinderen en jongeren als de toekomst van de culturele sector
✔ Creatieve broedplaatsen in de wijken en het stadshart
✔ Investeren in kunst en cultuur
✔ Uitdagende Lelystadse evenementen
✔ Sport is overal
✔ Buitenzwembad, sporthal en sportvelden in Warande
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Onderwijs
✔ Huisvesting die de kwaliteit van het onderwijs ondersteunt
✔ Een leven lang leren faciliteren en 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
✔ Terugdringen aantal vroegtijdige schoolverlaters
✔ Conciërges op alle scholen
✔ Aanpakken laaggeletterdheid
✔ Onderwijs is inclusief en toegankelijk

Leefbaar en veilig
✔ Voorkomen is beter dan genezen
✔ Maatwerk op wijk- en buurtniveau
✔ Geen technische hulpmiddelen, zoals camera’s
✔ Ruimte voor meer coffeeshops
✔ Een moderne, groeiende stad

Rol van de gemeente
✔ Transparant, begrijpelijk en bereikbaar
✔ Democratisering
✔ Starten voor de start; goede procesafspraken maken
✔ Participatie; ruimte om te leren
✔ Samen werken voor de stad; cultuur in de raad
✔ Motiemarkt en mensen maken de buurt
✔ Zeggenschap bij kinderen en jongeren

Financiën
✔ Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld
✔ Duurzaamheidsfonds
✔ In Control, huishoudboekje op orde
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Duurzaamheid
✔ Meer laadpalen voor auto’s en fietsen
✔ Snelladers en waterstof-tankstations mogelijk maken
✔ Klimaatadaptatie: tegengaan hittestress en realiseren van waterberging
✔ Energietransitie in onze wijken, voorkomen energiearmoede
✔ Gebruik zonnepanelen, windmolens en andere vormen van duurzame energie
✔ Afname gebruik fossiele energie in 2050 met 99%
✔ Inwoners en bedrijven verleiden gebouwen te verduurzamen
✔ Meer laadpalen voor auto’s en fietsen
De energietransitie maakt dat er ruimte moet komen in de straten voor elektrische auto’s en fietsen.
Zoveel mogelijk op eigen terrein en waar dat niet kan in de publieke ruimte. We moeten met elkaar
creatieve oplossingen zoeken voor thuisladen, zoals laden via de lantaarnpalen. Daarnaast moeten
we zorgdragen dat fietsen bij nieuwbouw op goed bereikbare plekken komen, zodat inwoners
makkelijker de fiets nemen. In wijken waar parkeerplaatsen niet in privébezit zijn, is het ook goed
om te kijken of we die ruimte niet kunnen verkopen aan bewoners.
✔ Snelladers en waterstoftankstations mogelijk maken
De nieuwe mobiliteit vraagt om een laadinfrastructuur die voor een revolutie gaat zorgen, samen
met het nieuwe tijd en plaatsonafhankelijk werken. Dit vraagt om een goed aanbod van snelladers
en een waterstofinfrastructuur gecombineerd met ontmoeting en horeca, zodat Lelystad een
aangename pleisterplaats en een goede verbindingshub wordt. Wij dagen leveranciers uit met het
goede aanbod te komen.
✔ Klimaatadaptatie: tegengaan hittestress en realiseren van waterberging
Piekbuien zorgen voor wateroverlast die snel in de openbare ruimte moeten kunnen worden
opgevangen. Stenen verharding zorgt op een hete zomerdag voor wel tot 10 graden meer hitte in de
omgeving. D66 wil inzetten op vergroening van tuinen en omgeving, zodat piekwater kan worden
opgevangen. In de openbare ruimte gaat de gemeente dat doen bij groot onderhoud en op plekken
waar het nodig is. Over de tuinen gaan we met de Lelystadse buurten in gesprek ‘tegels eruit,
planten erin’.
✔ Energietransitie in onze wijken, voorkomen energiearmoede
Energiearmoede is een groot probleem in Lelystad. Inwoners kunnen de energiemaatregelen niet
betalen en komen in een neerwaartse spiraal met steeds hogere kosten. Zij krijgen steeds minder
financiële ruimte om te vernieuwen met energiebesparende maatregelen. D66 gaat kijken waar de
schoen wringt en slimme manieren bedenken om te zorgen dat onze inwoners de
energiemaatregelen kunnen nemen en betalen. We dagen aanbieders uit hierin met ons mee te
denken en een aanbod te ontwikkelen dat recht doet aan de klimaatopgave.
✔ Gebruik zonnepanelen, windmolens en andere vormen van duurzame energie
De gemeente wil het bestemmingsplan-technisch sneller mogelijk maken voor aanbieders om hierin
stappen te nemen. Stappen zonder dat kostbare landbouwgrond opgaat aan energie en daarnaast
een goede balans weet te vinden in de overlast ervan. We moeten met elkaar het gesprek voeren
vanuit de klimaatopgave en voor onze kinderen een leefbare aarde achterlaten. Daar is ieders
bijdrage voor nodig. Dit betekent ook dat we kritisch kijken naar de (on)mogelijkheden voor de
bouw van datacenters.
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✔ Afname gebruik fossiele energie in 2050 met 99%
Lelystad wordt de eerste stad in Nederland waar geen fossiele brandstof meer gebruikt wordt. We
leggen de lat hoog en dagen ondernemers en inwoners uit hier aan bij te dragen met goede ideeën.
Er is een camper gebouwd die op zonne-energie 700km op een volle lading kan rijden, dus moet het
mogelijk zijn op alle fronten over te gaan op hernieuwbare brandstoffen.
✔ Inwoners en bedrijven verleiden gebouwen te verduurzamen
De beste energiebesparing is energie niet gebruiken. Isoleren en besparen helpt bij het terugdringen
van het energieverbruik. Per wijk en per type huis willen we kijken wat kan en met elkaar plannen
bedenken en als goede buren elkaar helpen het ook daadwerkelijk te doen. We organiseren in elke
straat een energiefestival met en door alle buren. Uiteraard geeft de gemeente zelf het goede
voorbeeld en heeft een voortrekkersrol.

Werk en economie
✔ Snelle opening vliegveld Lelystad
✔ Meer ruimte voor MKB
✔ Ruimte voor bedrijven met groene waterstofproductie en groene energieproductie
✔ Versterken circulaire economie
✔ De arbeidsmarkt Lelystad is inclusief
✔ Nachttreinen terug
✔ Lelylijn moet er komen
✔ Bereikbaar en bruisend centrum
✔ Snelle opening vliegveld Lelystad
Het succes van een logistieke omgeving is goede bereikbaarheid door de lucht, via het water en de
weg. Lelystad heeft dezelfde unieke kenmerken als de ligging van Schiphol. De druk op het gebied in
Amsterdam is zo groot, dat het uitbreiden naar Lelystad niet meer dan logisch is voor de balans. De
kans voor Lelystad ligt ook in het eventueel toestaan van vrachtverkeer, mits het stille toestellen
betreft. D66 Lelystad is een groot voorstander van de snelle opening van Lelystad Airport. Er is door
diverse partijen inmiddels miljoenen euro’s geïnvesteerd. Het openen van de luchthaven heeft een
aanzuigende werking voor bedrijven en mensen en is een goede impuls voor Lelystad.
✔ Meer ruimte voor MKB
Een hoogstedelijke omgeving kenmerkt zich door de unieke combinatie van wonen en werken. Met
de groei van de stad is het belangrijk de balans tussen ruimte voor wonen en werken belangrijker
dan ooit. We kunnen niet volstaan met alleen het toevoegen van woningen. Werk en kansen voor
het MKB zijn daarbij meer dan belangrijk voor het zijn van een succesvolle stad. Waar het vooral om
gaat, is dat de gemeente een faciliterende rol heeft om ondernemers de optimale omstandigheden
en de ruimte te bieden. Hieronder vallen ook goede digitale verbindingen.
✔ Ruimte voor bedrijven met groene waterstofproductie en groene energieproductie
‘Hoofdstad van de nieuwe natuur’ om bedrijven uit te dagen de energietransitie te versnellen en
voor gevestigde bedrijven om hun energievoorziening te vergroenen.
✔ Versterken circulaire economie
D66 wil dat onze stad gaat samenwerken met het bedrijfsleven om de keten circulair te maken. We
stimuleren ondernemers die samenwerken om de economie meer circulair te maken. Grondstoffen
verdwijnen niet langer in de afvalketen. Lelystad wordt niet de afvalverwerkingsplaats van
Nederland.
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✔ De arbeidsmarkt Lelystad is inclusief
D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. We willen inwoners uitdagen en faciliteren om aan de
slag te gaan met hun talenten. Deze inwoners krijgen vooral ruimte om zichzelf te ontplooien en
mee te doen in de samenleving. We zetten ons zo in dat niemand meer langs de zijlijn hoeft te
staan. We dagen mensen uit om te doen wat nog kan. Binnen de mogelijkheden.
✔ Nachttreinen terug
Lelystad heeft veel forenzen die in het westen van het land werken en de trein hiervoor gebruiken.
Lelystedelingen willen ‘s avonds vrienden bezoeken en soms uitgaan in andere steden. D66 Lelystad
wil daarom de nachttreinen terug. Dit zal de werkgelegenheid verbeteren, meer mensen de
gelegenheid geven om ‘s avonds te reizen en het autogebruik terugdringen.
✔ Lelylijn moet er komen
De Lelylijn zal minstens 1 uur sneller rijden tussen het Noorden en de Randstad en zorgt ervoor dat
de route tussen Zwolle en Assen niet langer overbelast is. De Lelylijn maakt dat ook Emmeloord,
Drachten en omstreken met de trein bereikt kunnen worden. Dat maakt dat Lelystad meer
bezoekers krijgt met het OV en dat Lelystedelingen zelf beter kunnen reizen. De Lelylijn zorgt ook
voor een goede verbinding met Lelystad Airport, sluit aan bij de toekomstige Wunderlinie en levert
een grote bijdrage aan duurzaam vervoer. D66 wil dat Lelystad optimaal gaat profiteren van deze
OV uitbreiding.
✔ Bereikbaar en bruisend centrum
D66 Lelystad wil het centrum autoluw maken. Het verkeer loopt bij het stationsgebied elke dag vast.
Er moet een oplossing gevonden worden voor dit gebied. Het sluiten van de onderdoorgang bij de
Middendreef zorgt voor andere verkeersstromen en meer doelgericht autoverkeer.
Wij streven naar diversiteit in winkelaanbod, betaalbare huurpanden en verdere ontwikkeling van
horeca om dit bruisende centrum te realiseren.

Zorg en jeugd
✔ Rust in het systeem
✔ Integraal en gezin centraal
✔ Wijkteams voor ouderen en gezinnen
✔ Preventie en ouders versterken elkaar
✔ Inzetten op talent
✔ Versterken indicatiestelling
✔ Armoede, schulden
✔ Rust in het systeem
De afgelopen jaren is er veel gewisseld. De jeugd- en gezinsteams deden de indicaties zelf. Ze boden
lichte hulp. Vervolgens werd dat anders, meer de wijk in. Sinds het najaar van 2021 is er het JEL
(Jeugd Lelystad). Zij staan centraal in de stad en daardoor is de indicatie beter gescheiden van de
hulp.
D66 vindt het te onrustig in het systeem en wil ouders en kinderen niet meer vermoeien met
nieuwe systemen. Binnen het huidige systeem lossen we de problemen op en voorkomen door
preventie dat deze verergeren. We willen aandacht voor beleid, niet voor het systeem. Wat gaan
we doen om te zorgen dat al vroeg ouders collectieve vormen van hulp krijgen in plaats van duurder
maatwerk.
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✔ Integraal en gezin centraal
Kinderen maken deel uit van een gezin. D66 wil nog meer dan nu met het gezin kijken hoe hulp
geboden kan worden. En het gezin versterken in het omgaan met wat er aan de hand is. Een nauwe
samenwerking met de sociale wijkteams moet er voor zorgen dat er nog beter wordt samengewerkt
tussen alle hulpverleners, waardoor het gezin daarin wordt ontzorgd, zodat hulp vanuit WMO,
onderwijs en JEL samenkomen. De resultaten van het actie-onderzoek leren ons hoe dat kan. We
gaan voor een goede overgang zorgen van 18- naar 18+ door Kamers met Aandacht. D66 wil er zijn
voor gezinnen en pleit voor een meldpunt.
✔ Wijkteams voor ouderen en gezinnen
De sociale wijkteams hebben de afgelopen jaren steeds beter gefunctioneerd. Met hun
gezamenlijke expertises werken zij samen om gezinnen en ouderen hulp te bieden en te ontzorgen.
Door binnen de teams te specialiseren verwachten we een betere samenhang in de hulpverlening
te bereiken voor gezinnen die naast jeugdzorg ook andere vormen van hulp nodig hebben. We
moeten daarbij ook zorgen voor een goede financiële balans die ook vooruitkijkt naar de groei van
de vraag.
✔ Preventie en ouders versterken elkaar
In de periode 2018-2022 moest flink worden bezuinigd in het sociale domein. D66 wil in de
komende periode meer aandacht voor preventie en sociale gezondheid. Laagdrempeliger toegang
tot informatie over opvoeden. Bijvoorbeeld een programma waarbij ouders onderling met elkaar in
gesprek gaan over het opvoeden van kinderen. Scholen kunnen gebruik maken van een
opvoedcoach. “Hoe om te gaan met afwijkend gedrag?”
Ook ouders van wie kinderen met dezelfde problematiek worstelen, krijgen een mogelijkheid om
samen met andere ouders te sparren over oplossingen. De gemeente gaat met deze groepen in
gesprek over wat er nodig is om hun samen ondersteuning te bieden. Door dit te doen ontstaat er
meer comfort te handelen naar wat er is en vinden ouders begrip en erkenning bij elkaar.
Bovendien kan de hulpverlening beter worden afgestemd op de vraag als de gemeente haar oor te
luisteren legt bij de ouders. Zo streven we ernaar zwaardere zorg te voorkomen en veel vormen van
licht zorggebruik terug te dringen.
✔ Inzetten op talent
Werk is een belangrijke waarde om mee toe doen in de samenleving. Door met mensen die een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben aan de slag te gaan met talent. Door bestaande
vrijwilligersstructuren in te zetten verwachten we dat deze groep haar weg gaat vinden in het van
waarde zijn voor zichzelf en de samenleving. We gaan een sterke verbinding maken tussen het
Werkbedrijf en de stad. “Wat kun je wel.”
✔ Versterken indicatiestelling
Als er hulp nodig is, is het van belang dat het goede hulp is. 50% van de kinderen die niet thuis
kunnen wonen, komt eerst op een plek waar hun niet de goede hulp geboden kan worden. Dat is
een signaal dat het met het stellen van de juiste indicatie niet goed gaat. Dit willen wij veranderen.
De beste mensen aan de poort.
✔ Armoede, schulden
D66 wil dat we naast de ouders in Lelystad staan die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaires.
Daarnaast willen we kijken hoe we voor mensen die in de schulden zijn geraakt de dienstverlening
verder kunnen versterken en we het aantal bewindvoeringszaken terug kunnen dringen door
tijdiger hulp te bieden. Daarnaast willen we inzetten op lotgenotencontact en maatjes zoeken voor
deze doelgroep, waardoor zij kunnen beschikken over een vangnet binnen hun eigen netwerk.
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Welzijn, zorg in de wijk
✔ Samen wonen; GGZ in de wijken
✔ Niemand meer eenzaam in Lelystad
✔ Vrijwilligers
✔ Ondersteunen mantelzorg
✔ Inclusieve samenleving: laaggeletterden, LHBTIQ en gehandicapten
✔ Een volwaardig ziekenhuis in Lelystad

✔ Samen wonen; GGZ in de wijken
Met de veranderingen voor beschermd wonen wordt het nog belangrijker dat we als buren goed op
elkaar passen. Zeker als onze buren daarbij een extra oogje in het zeil houden en een kopje koffie
aanbieden. Met het sociale wijkteam en de zorg gaan we in de buurten regelen dat deze bewoners
echt op hun plek zijn en dat wijken samen een vangnet vormen. D66 Lelystad is voor goede en
bereikbare zorg.
✔ Niemand meer eenzaam in Lelystad
In de huidige samenleving raken steeds meer mensen buiten beeld. Dat vinden we niet wenselijk.
Contact met mensen is een belangrijke voorwaarde om je goed te voelen. D66 wil inzetten op het
versterken van netwerken in buurten en wijken om zo met elkaar te zorgen voor elkaar. Naast
WhatsApp voor preventie willen we inzetten op WhatsApp voor sociale contacten en cohesie.
✔ Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Het is van grote waarde voor de stad en de
vrijwilligers zelf. Het verbindt en zorgt voor ontmoetingen. D66 zet in op het versterken van het
huidige aantal vrijwilligers door meer waardering te tonen en het vinden van nieuwe aanwas.
Iedereen aan zet, want vele handen maken licht werk.
✔ Ondersteunen mantelzorg
Mantelzorg wordt met heel het hart verleend. En toch kan het zwaar zijn, dus is het prettig als er
respijtzorg is waar je af en toe je verhaal kwijt kan. Lelystad kent een respijthuis en ook vrijwilligers
die thuis de zorg uit handen kunnen nemen. Nu Lelystad vergrijst en iedereen het in het werkende
leven steeds drukker krijgt is het van groot belang om mantelzorg nog meer te koesteren en te
stimuleren. Een luisterend oor voor wat mantelzorgers echt nodig hebben. D66 wil met hen een
plan maken en uitvoeren, zodat zij hun belangrijke taken kunnen blijven doen.
✔ Inclusieve samenleving: laaggeletterden, LHBTIQ en gehandicapten
Lelystad wil een samenleving vormen waarin iedereen mee kan doen. D66 gaat daarbij uit van wat
ervaringsdeskundigen meemaken. Met hen maken we plannen en zorgen dat het aanbod beter
aansluit bij hun vraag.
✔ Een volwaardig ziekenhuis in Lelystad
D66 blijft pleiten voor een volwaardig ziekenhuis. Deze periode met corona heeft duidelijk gemaakt
dat de zorg in Nederland te krap is georganiseerd. Zorg hoort dichtbij mensen. Als hoofdstad van
Flevoland met 80.000 inwoners hoort daar een volwaardig ziekenhuis bij. Met spoedeisende hulp,
verloskunde, IC-bedden en bedden die passen bij onze Lelystadse samenleving.
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Wonen
✔ Diversiteit in de wijken en binnen de plannen voor nieuwe wijken
✔ Duurzaamheid en ruimte voor innovatie
✔ Bouw versnellen
✔ Voorrang voor verpleegkundigen, agenten, onderwijzers, starters, statushouders en mensen in
vechtscheidingen
✔ Specials: Kust samen met Lelystad en natuurrijk wonen
✔ Kwaliteit, ruimtelijke ordening en leefbaarheid
✔ Omgevingswet: Inwoners en buurten aan zet
✔ Diversiteit in de wijken en binnen de plannen voor nieuwe wijken
Lelystad gaat veranderen. Er zal in een hogere dichtheid gebouwd worden, bijvoorbeeld rond het
station. Een woontoren of een straat kan prima bestaan uit sociale huur, middenhuur, goedkope
koop en dure woningen door elkaar. D66 wil binnen een bouwplan al een diversiteit aan woningen.
Ook in de wijken willen we geen blokken groter dan zes gelijke woningen, afgewisseld met woningen
voor diverse doelgroepen. Zodat elke straat en daarmee de wijk inclusief is.
✔ Duurzaamheid en ruimte voor innovatie
Duurzaam bouwen is het uitgangspunt. Met de Lelystadse bouwers kijken we naar het complete
palet van mogelijkheden dat voor de verschillende situaties toegepast kan worden, zoals
vermindering van benodigde energie en warmtebehoefte van huizen. Wij willen daarbij geen enkele
techniek uitsluiten. Van verregaande warmte-isolatie (die ook als koeling werkt), warmtepompen,
HR-ketels op waterstof, stadsverwarming en nieuwe ontwikkelingen in de techniek. Daarnaast
vinden wij dat bij nieuwbouw toekomstig hergebruik van materialen en grondstoffen moet worden
meegenomen. Zo versnellen we niet alleen de bouw, maar ook verkleinen we onze footprint. We
zetten in op een ecologische wijk die een proeftuin en voorbeeld kan zijn voor andere steden. Een
maatregel zou kunnen zijn dat bij duurzaam bouwen we korting geven op de grond, door o.a.
gebruik te maken van Europese subsidies
✔ Bouw versnellen
Door aan de voorkant met de omgeving in gesprek te gaan, worden plannen ontwikkeld die haalbaar
zijn. Daarbij durft D66 uit te spreken dat niet bouwen geen optie is. Ook willen we geen jarenlange
claims van ontwikkelaars die 15 jaar wachten met bouwen tot de volgende hoogconjunctuur.
Hooguit twee jaar mag men uittrekken en dan moet duidelijk zijn hoe haalbaar het plan is. Prijzen
worden geïndexeerd. Anders mag een andere ontwikkelaar het proberen.
✔ Voorrang voor verpleegkundigen, agenten, onderwijzers, starters, statushouders en mensen in
vechtscheidingen
Voor deze doelgroepen willen we ruimte maken. Dit leggen we vast in de prestatieafspraken. Vooral
bij vechtscheidingen staat het welzijn van kinderen voorop. Voor statushouders is dat inclusief een
programma om snel mee te doen in de samenleving in werk en onderwijs.
✔ Specials: Kust samen met Lelystad en natuurrijk wonen
Lelystad heeft al eerder gescoord met unieke woonmilieus. De kust moet samen met de omgeving
verder vorm krijgen. Dit doen we samen met de inwoners. Daarvoor willen plannen uitwerken. De
kust is een uniek gebied dat voor Lelystedelingen een belangrijke identiteit vormt. D66 pleit ook voor
het ontwikkelen van ‘parkwonen’ en het huisje in het bos.
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✔ Kwaliteit, ruimtelijke ordening en leefbaarheid
Leefbaarheid in onze buurten en wijken is voor D66 een belangrijk speerpunt bij het maken van
plannen voor het (her)inrichten van de openbare ruimte. Spelen, sporten en recreatie in een groene
omgeving en aan de kust is voor onze inwoners van waarde voor het wonen. Hittestress vermijden,
wateroverlast kunnen opvangen. Dit kan met een groene omgeving beter dan met een stenige.
✔ Omgevingswet: Inwoners en buurten aan zet
De nieuwe omgevingswet vraagt van inwoners om veel meer na te denken over wat ze wel en niet
willen in hun wijk en bij de buren. D66 zet zich in voor zeggenschap daar waar het hoort; Bij de
inwoners, waar dat kan.

Kunst, cultuur en sport
✔ Inzetten op cultureel ondernemerschap in de stad
✔ Kunst en cultuur moeten toegankelijk zijn voor alle Lelystedelingen
✔ Investeren in kinderen en jongeren als de toekomst van de culturele sector
✔ Creatieve broedplaatsen in de wijken en het stadshart
✔ Investeren in kunst en cultuur
✔ Uitdagende Lelystadse evenementen
✔ Sport is overal
✔ Buitenzwembad, sporthal en sportvelden in Warande
✔ Inzetten op cultureel ondernemerschap in de stad
Een samenleving die rijk is aan cultuur biedt ook ruimte voor cultureel ondernemerschap.
Ondernemers die hun levenswerk maken van beleven, entertainment en creatie hebben een
stimulans nodig. Daar willen wij voor zorgen.
✔ Kunst en cultuur moeten toegankelijk zijn voor alle Lelystedelingen
Kunst en cultuur zitten diep geworteld in een samenleving die respect heeft voor alle mensen.
Bezuinigingen op kunst en cultuur betekenen een aanslag op de door D66 gewenste samenleving
voor Lelystad. Wij willen dan ook voor de komende periode geen bezuinigingen op de bestaande
culturele instellingen, maar hier juist in investeren.
✔ Investeren in kinderen en jongeren als de toekomst van de culturele sector
D66 koestert het jeugd- en cultuurfonds. We vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten
kunnen ontplooien, ook als deze op cultureel vlak liggen. Cultuur biedt ook kansen voor
zelfontplooiing en hoort daarmee deel uit te maken van het opgroeien in Lelystad.
✔ Creatieve broedplaatsen in de wijken en het stadshart
Cultuur heeft ruimte nodig. Plek voor onorthodoxe locaties die inspireren en die ruimte geven aan
alles wat nog ontdekt moet worden. Jongeren die samenkomen, zich creatief ontwikkelen, leren hun
ideeën vorm te geven en uit te leven. D66 is een groot voorstander van broedplaatsen. We
onderzoeken de mogelijkheden meer buitenkunst, bijvoorbeeld Street-art, toe te voegen in de
nieuwe wijken.
✔ Investeren in kunst en cultuur
Huizenzoekers letten op een aantrekkelijke woonomgeving, goed onderwijs voor kinderen en een
rijk cultuuraanbod. De Lelystadse culturele instellingen hebben geleden onder corona. Zij hebben
het nodig weer op adem te komen en te versnellen. D66 zet in op een nieuw gebouw voor Corneel
dat ruimte geeft aan een jongerencultuur.
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✔ Uitdagende Lelystadse evenementen
Lelystad kan zich onderscheiden door ruimte te bieden aan bijzondere projecten van
bijzondere mensen. Creatievelingen uit bijvoorbeeld de drukke Randstad en Lelystad
zelf krijgen hier de ruimte om bijzondere prestaties te leveren. Lelystadse evenementen als Dancetour, Jolpop, Jordaanfestival, Lichtjesparade en Nationale Oldtimerdag dragen bij aan een rijke
cultuurbeleving.
✔ Sport is overal
Sportverenigingen dragen bij aan het gaan bewegen en gemeenschapszin. Lelystad stimuleert haar
inwoners om hun beweeg- en (top)sporttalent verder te ontwikkelen. D66 zet in op een leven lang
bewegen én de ontwikkeling van de (top)sport. Mensen die veel bewegen hebben meer energie,
minder overgewicht en betere (school)prestaties. Meer mogelijkheden voor bewegen in de
openbare ruimte hoort daarbij.
✔ Buitenzwembad, sporthal en sportvelden in Warande
We willen rondom het Porteum nieuwe buitensporten een plek geven. We gaan kijken naar de
mogelijkheden voor een buitenzwembad, bij voorkeur in Warande met ruimte voor extra
sportvelden en een sporthal. D66 is niet voor een groots sportpark naast het Porteum.

Onderwijs
✔ Huisvesting die de kwaliteit van het onderwijs ondersteunt
✔ Een leven lang leren faciliteren en 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
✔ Terugdringen aantal vroegtijdige schoolverlaters
✔ Conciërges op alle scholen
✔ Aanpakken laaggeletterdheid
✔ Onderwijs is inclusief en toegankelijk
✔ Huisvesting die de kwaliteit van het onderwijs ondersteunt
De campus Porteum kan veel voor de stad betekenen. Onderwijs is voor alle leeftijden. Landelijk
wordt er vaak gevraagd naar technische, zorg- en ICT-banen, dus nieuwe en doorontwikkelde
opleidingen. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat onze campus, ROC-college en alle andere
onderwijs- en culturele instanties nauw samenwerken en benodigde kennis voor ons land en onze
hoofdstad aan de inwoners van Lelystad overdragen.
Niet elk kind in Lelystad heeft evenveel kans om goed onderwijs te krijgen, daarom wil D66 in elke
wijk een IKC (Integraal Kind Centrum). De openbare ruimte rondom scholen wordt kindvriendelijk
ingericht. Nieuwe schoolgebouwen moeten van betekenis zijn in de buurt en ruimte bieden aan
nieuwe vormen en leermethoden van basisonderwijs en naschoolse activiteiten.
✔ Een leven lang leren faciliteren en betere aansluiting onderwijs-werk
We stimuleren onze inwoners te blijven leren door in samenwerking met het Porteum en het ROC
een aantrekkelijk aanbod te ontwikkelen. Daarbij zijn de bedrijven en organisaties onze belangrijkste
partners.
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✔ Blijven inzetten op het naar Lelystad halen van 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. En daarmee vergroot de innovatiekracht van de stad.
Lelystad studentenstad.
✔ Verken de mogelijkheden voor het in Lelystad oprichten van de LelyAcademie
Om te beginnen 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 aan de ligging aan het water en watermanagement, door een dependance van een universiteit
op het gebied van waterbouwkunde en watermanagement. Mede als doel het bevorderen van de
duurzame werkgelegenheid.
✔ Ruimte voor onderwijzers door docenten voorrang te geven bij huisvesting
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 geven 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.
✔ Terugdringen aantal vroegtijdig schoolverlaters
Het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Lelystad is in vergelijking met het landelijk gemiddelde
hoog. In de afgelopen periode is er al veel gedaan om deze groep vroegtijdig schoolverlaters terug te
dringen. D66 wil de komende periode een grote slag maken op dit gebied, met andere maatregelen
die wel werken. Persoonlijke begeleiding, waarbij de specifieke probleemvraag van het kind centraal
staat, wordt onze aanpak.
✔ Conciërges op alle scholen
De spin in het web op de scholen. Zij hebben ogen en oren voor wat er leeft en speelt onder de
kinderen. Deze functie is van grote betekenis voor de veilige en rustige leeromgeving. De conciërge
zorgt voor structuur in de pauzes. Een vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders.
✔ Aanpakken laaggeletterdheid
D66 wil extra aandacht besteden om laaggeletterden te bereiken en hen onderwijs aan te bieden.
Daarbij hebben we speciaal aandacht voor ouders die laaggeletterd zijn. Bijvoorbeeld door kosteloze
taalcursussen te stimuleren.
✔ Onderwijs is inclusief en toegankelijk
D66 wil dat alle kinderen volwaardig kunnen meedoen aan onderwijs. Scholen voorzien niet altijd in
alle leermiddelen en niet alle ouders zijn in staat om daarin te voorzien. Dat moet het onderwijs van
Lelystadse kinderen niet in de weg staan.
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Leefbaar en veilig
✔ Voorkomen is beter dan genezen
✔ Maatwerk op wijk- en buurtniveau
✔ Geen technische hulpmiddelen, zoals camera’s
✔ Ruimte voor meer coffeeshops
✔ Een moderne, groeiende stad
✔ Voorkomen is beter dan genezen
D66 wil een slim beleid voor veiligheid; de preventieve kant via het onderwijs, economische
stimulering, sport en de participatie van bewoners aan de andere kant moeten 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.
✔ Maatwerk op wijk- en buurtniveau
D66 heeft oog voor woonoverlast, burenruzies en andere ongemakken die in een wijk
ontstaan. De nadruk ligt op sociale contacten, binding met de buurt, communicatie
en buurtbemiddeling. 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 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. De veiligheid van Flevokust en het vliegveld
verdienen blijvende speciale aandacht.
✔ Een moderne, groeiende stad
Op basis van het inwoneraantal is er ruimte voor meer coffeeshops. Deze zorgen voor vermindering
van overlast door straatdealers en hangjongeren. De afgelopen periode is er in Lelystad een
vooruitstrevend prostitutiebeleid geïmplementeerd. D66 blijft zich inzetten voor verdere
emancipatie en is tegen stigmatisering.
Op initiatief van D66 is er ook onderzocht of er behoefte was aan ruimere openingstijden in de
horeca. Hoewel dit toen niet het geval was, blijven wij er principieel voorstander van dat
ondernemers zoveel mogelijk zelf hun openingstijden kunnen bepalen. Hier kunnen wel bepaalde
voorwaarden aan zitten, zoals bijvoorbeeld het deelnemen aan het veiligheidsconvenant horeca.
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Rol van de gemeente
✔ Transparant, begrijpelijk en bereikbaar
✔ Democratisering
✔ Starten voor de start; goede procesafspraken maken
✔ Participatie; ruimte om te leren
✔ Samen werken voor de stad; cultuur in de raad
✔ Motiemarkt en mensen maken de buurt
✔ Zeggenschap bij kinderen en jongeren
✔ Transparant, begrijpelijk en bereikbaar
D66 wil dat Lelystedelingen mee kunnen doen met het maken van beleid, plannen voor de openbare
ruimte en zeggenschap hebben over wat zij willen voor hun buurt, hun stad. Daarvoor is het nodig
dat de gemeente transparant, open en eerlijk alle informatie en dilemma’s deelt. Dat de gemeente
informatie deelt in een begrijpelijke taal, bereikbaar en benaderbaar is voor mensen met ideeën,
vragen en klachten.
✔ Democratisering
De overheid dat zijn wij. Inwoners zijn geen consumenten van de gemeente of klanten. Zij zijn die
overheid. Met democratisering bedoelen we dat iedere stem gehoord wordt en dat volop wordt
ingezet om inwoners mee te laten doen in het nemen van besluiten voor de stad en voor hun buurt.
We kijken in dit programma naar het uitvoering geven aan democratie: ruimte voor burgerberaad,
buurtberaad, groen-in-je-buurtberaad en andere vormen om inwoners mee te laten denken waar
dat kan, beslissen over hun leefomgeving, hun ouderenzorg, hun onderwijs en hun jeugdzorg.
Samen maken wij Lelystad!
✔ Starten voor de start; goede procesafspraken maken
We merken te vaak dat beleid eigenlijk niet doet wat het moet doen. D66 wil geen beleid dat niet
uitvoerbaar is. Of dat beleid verkeerd wordt uitgelegd. Voor elk beleid dat we maken starten we met
een gesprek tussen gemeenteraad, ambtenaren, experts en in hoofdletters GEBRUIKERS,
OMWONENDEN OF CLIËNTEN. We dagen de raad uit deze starten voor de start elke vier weken op
een onderwerp te houden.
✔ Participatie; ruimte om te leren
De stad, dat zijn wij. De gemeentelijke organisatie heeft ruimte nodig om te experimenteren met
verschillende vormen van burgerparticipatie om te leren wat werkt voor welke situatie. Daar hoort
ook het raadgevend referendum bij. Daarbij is ons uitgangspunt dat de stad van de inwoners is en de
gemeenteraad er is om besluiten te nemen op die punten waar er verschil van inzicht is, of het
algemene belang zwaarder moet wegen. D66 wil dat er meer experimenten komen om onze
inwoners zeggenschap te geven over hun buurt. Wij willen dat elke buurt samen afspraken maakt
over hoe zij om willen gaan met verbouwen.
✔ Samen werken voor de stad; cultuur in de raad
D66 wil ook aandacht voor de cultuur in de raad. Met schaamrood op de kaken hebben we te vaak
gezien dat de raad haar aandacht laat gaan naar onderlinge perikelen, terwijl voor de stad grote
vraagstukken aandacht nodig hebben en kansen benut kunnen worden om geld van het rijk te
krijgen om de goede dingen te doen. Wij willen dat de raad zichzelf goed in de ogen kijkt bij de start
en afspraken maakt over de mores en de bestuurscultuur.
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Dat geldt voor de samenwerking met het college en het stadhuis. De raad is geen stempelloket voor
goedkeuring. Er moet elk half jaar een goed gesprek plaatsvinden met ambtenaren over de
samenwerking. De kwaliteit en de screening van raadsbesluiten moet verbeteren. Zodat we heldere
besluiten nemen die in de uitvoering tot het gewenste resultaat leiden.
✔ Motiemarkt en mensen maken de buurt
D66 wil de motiemarkt en mensen maken de buurt behouden. Mensen maken de buurt willen we
uitbreiden naar initiateven om het samenleven te versterken. De stad is immers van de inwoners. De
betrokkenheid en het samenleven in de buurt worden leuker van dit soort initiatieven en daar
hebben we op alle terreinen wat aan. Het levert vrijwilligers, omkijken naar elkaar, versterken van
ouders en nog veel meer op. We gunnen Lelystad noaberschap of mientskip. Buren die zorg dragen
voor elkaar.
✔ Zeggenschap bij kinderen en jongeren
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Bij het maken van plannen en beleid willen we nadrukkelijk
meer aandacht voor de jeugd en kinderen. Zij zijn onze toekomstige volwassen inwoners en krijgen
soms te maken met de keuzes die we nu voor hen maken. Ze verdienen een stem. We willen een
jongerenraad die elke maand aansluit bij starten voor de start. En dat bij participatie expliciet wordt
gezorgd voor participatie door kinderen en jongeren.

Financiën
✔ Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld
✔ Duurzaamheidsfonds
✔ In Control, huishoudboekje op orde
✔ Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld
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 ooit 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 inzichtelijk
maken en bewoners in de gelegenheid stellen zelf mee te beslissen over bestedingen in hun eigen
omgeving.
✔ Duurzaamheidsfonds
Op dit moment profiteert de gemeente niet mee van waardestijgingen. Dat is fijn voor de inwoners,
die alleen te maken krijgen met een inflatiecorrectie. We willen echter ook voor onze stad ambities
waarmaken, de kust verbeteren, een buitenzwembad financieren, de stad voor de nieuwe natuur
vormgeven met een groter bezoekerscentrum voor de Oostvaardersplassen. Het is van belang de
natuur van de Oostvaardersplassen en de noodzaak de waterkwaliteit van het Markermeer verder te
verbeteren en te streven naar uitbreiding van de Markerwadden. Nationale parken zijn ook een
vorm van rustige recreatie. Door deze veranderingen kan Lelystad meer toeristen trekken.
Voor het realiseren van zulke grote ambities zouden we kunnen overwegen om iets meer OZB te
vragen van onze inwoners en bedrijven. We pleiten voor een eenmalige opslag van 1% waarmee een
duurzaamheidsfonds gevuld kan worden van waaruit duurzame initiatieven gefinancierd kunnen
worden, zoveel mogelijk revolverend, waarmee het geld dat verdiend wordt ook weer terugkomt
naar het fonds.
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✔ In Control, huishoudboekje op orde
Porteum, de jeugdzorg…,we hebben in de afgelopen periode gezien dat het college niet altijd in
control was op deze uitgaven. Dit moet echt anders.

Onze ambitie
We willen een stadsbestuur dat zich samen met de inwoners richt op de grote vraagstukken voor onze stad,
die zich bezighoudt met de vraag hoe we ruimte kunnen geven aan groeien met kwaliteit voor Lelystad. D66
wil dat goede kwaliteit van onderwijs in eigentijdse gebouwen, sportgelegenheden, theaters en
recreatiemogelijkheden hand in hand gaan met meer woningen. We staan aan de vooravond van een
verdichting van het wonen, waarbij we het groene karakter van de stad niet willen verliezen en het sociale
karakter willen versterken. Een stad waarin zorg is voor elkaar en goede voorzieningen zijn als het gaat om
zorg. Waar voldoende personeel is om die zorg ook te verlenen en een stad die duurzaam is en volop
aandacht heeft voor de regionale circulaire economie. Werk en dus voldoende hoogwaardige bedrijven
dichtbij organiseren is dan belangrijk. Een stad die ook haar bijdrage levert aan landelijke vraagstukken en
waarin het vliegveld helpt de randstad te ontlasten. D66 wil dat vooral doen samen met inwoners. Met
elkaar de veranderingen aangaan om onze stad nog mooier te maken en ruimte te geven aan vernieuwing.
Nieuwe inwoners aantrekken die de stad meer in balans brengen. D66 wil dat we de kansen pakken die deze
tijd ons biedt, door thuiswerken, door vergroening, door de ligging. D66 WIL DAT NIEMAND VERGEET:
SAMEN MAKEN WIJ LELYSTAD!
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