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Voorwoord - Aan alle Lelystedelingen: “Ik doe een beroep op jou!”
De gemeenteraadsverkiezingen zijn aanstaande.
Het is een belangrijke verworvenheid in onze democratie dat alle Nederlanders op 21 maart 2018 een stem mogen
uitbrengen voor hun gemeenteraad. Want door middel van deze stem wordt bepaald welke kant jouw gemeente de
komende jaren opgaat. En dan gaat het om vragen die ons allemaal raken:
!

Wordt jouw Lelystad rechtvaardiger? Met méér geld voor de bestrijding van armoede?
Of laat jouw gemeente de kwetsbaren weer vier jaar lang aan hun lot over?

!

Wordt jouw Lelystad leefbaarder? Met een ziektekostenverzekering zónder eigen risico?
Of laat jouw gemeente de zieken uitbuiten?

!

Wordt jouw Lelystad inclusiever? Met daadkrachtige maatregelen tegen discriminatie?
Of kijkt jouw gemeente toe, terwijl mensen worden uitgesloten?

De gemeenteraadsverkiezingen doen er dus toe! De gemeente is de overheid waar jij direct mee te maken hebt.
De gemeente heeft in de afgelopen jaren steeds meer taken overgenomen van de landelijke overheid. Dit is daarom
de kans om jouw leven en het leven van je dierbaren te verbeteren, door jouw gemeente, Lelystad, rechtvaardiger,
leefbaarder en inclusiever te maken!
DENK is dé politieke beweging die landelijk heeft laten zien het verschil te kunnen maken. Wij staan voor rechtvaardigheid
en gelijkwaardigheid en verzetten ons tegen de verrechtsing, verruwing en verharding. Ook in jouw Lelystad is dit geluid
keihard nodig! Daarom doe ik een beroep op alle Lelystedelingen:

Breng jouw stem uit op 21 maart 2018! Breng jouw stem uit op DENK Lelystad!
Tunahan Kuzu
Politiek leider DENK
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Wij doen allemaal mee!
2018, het jaar dat 100 jaar geleden de Zuiderzeewet werd gepubliceerd in het Staatsblad.
De Zuiderzeewet uit 1918 van ingenieur Cornelis Lely is de basis voor het ontstaan van de provincie
Flevoland. Lelystad heeft zich ontwikkeld tot een prachtige multiculturele stad.
Een stad waar het fijn is om te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren.
In dit feestelijke jubileumjaar willen wij, toekomstige raadsleden, raadsmedewerkers en vrijwilligers
van partij DENK Lelystad, inwoners van deze mooie stad, graag hun steentje bijdragen aan het
gemeenschappelijke dat ons als burgers bindt.
DENK Lelystad vindt het belangrijk dat alle burgers in deze stad gelijke kansen krijgen.
DENK Lelystad wil dat mensen worden gewaardeerd op hun kwaliteiten en niet worden
uitgesloten om hun afkomst.
DENK Lelystad wil zich inzetten voor een gedegen acceptatiebeleid.
Discriminatie en uitsluiten van mensen op basis van kleur, afkomst of geslacht is ontoelaatbaar.
Lelystad is een stad waar iedereen zichzelf mag zijn binnen de kaders van de wet.
Magdalena Charlot
Lijsttrekker Lelystad

5 Verkiezingsprogramma DENK Lelystad - Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

1

Werk en Inkomen

Iedereen moet mee kunnen doen in onze
samenleving. De gemeente heeft, als overheid die
het dichtst bij de mensen staat, als kerntaak om
mensen die hulp nodig hebben te ondersteunen.
DENK Lelystad staat voor een gemeente die helpt
en ondersteunt door vooruitgang en participatie
voorop te stellen. Werkloosheid onder kwetsbare
groepen wordt door de gemeente bestreden.
De tegenprestatie in de bijstand wordt bij
DENK Lelystad daarom gericht op het betrekken
van mensen bij de arbeidsmarkt en ontplooiing.
Werkzoekenden in een uitkeringssituatie worden
door de gemeente actief geholpen met het zoeken
naar een baan. De gemeente kan o.a. door de
komst van Lelystad Airport actief inzetten op het
aantrekken van banen door het faciliteren van een
gunstig vestigingsklimaat. DENK Lelystad is van
mening dat het belangrijk is om te werken aan
een betere aansluiting tussen het onderwijs (de

stagewerkplek) en vervolgens de arbeidsmarkt.
Het kan niet zo zijn dat jongeren die in Lelystad
wonen, niet in hun eigen stad aan een baan kunnen
komen en moeten uitwijken naar een grote stad.
DENK Lelystad gaat hier grote aandacht aan
besteden in de gemeenteraad.

Werklozen - Laaggeletterden
16% van de inwoners van Lelystad is laaggeletterd:
minstens één op de zeven Lelystedelingen. Deze
groep kan doorgaans minder makkelijk aan een
baan kan komen.1 DENK Lelystad wil daarom vanuit
de participatiewet extra gelden reserveren om
deze vaak onzichtbare groep betere kansen te
geven op de arbeidsmarkt. Om werkloze jongeren,
jongeren met een migrantenachtergrond, ouderen,
gedeeltelijk arbeidsongeschikten, laaggeletterden
en lager opgeleiden zonder baan hierbij te helpen,
wil DENK Lelystad bijscholing organiseren en het
aantrekkelijker maken om mensen aan te nemen.

1) GGD Flevoland, 07-12-2016, Gezondheid Lelystad in vogelvlucht. Geraadpleegd op 21-07-2017).
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Werk en Inkomen
De bestaande projecten die goede resultaten
behalen wil DENK Lelystad uitbreiden en
intensiveren. Dit wil DENK Lelystad onder andere
doen door het aanbestedingsbeleid in te zetten
(return on investment).2

Arbeid vanuit de stad
DENK Lelystad vindt dat er bij een
gemeentevacature of een aanbesteding in de
eerste instantie gezocht moet worden binnen de
gemeentegrenzen, want Lelystad heeft genoeg
betrokken ondernemende bewoners.

Arbeidsdiscriminatie
DENK Lelystad vindt dat elke burger van onze stad
gelijke kansen moet hebben.
Arbeidsdiscriminatie is daarom onacceptabel in
onze stad. Om discriminatie keihard te bestrijden
stelt DENK Lelystad anti-discriminatietrainingen
op school en op de werkvloer voor. Bovendien
moet de meldingsbereidheid worden vergroot
door middel van een campagne rondom het Anti
Discriminatie Meldpunt en het invoeren van een
anti-discriminatie-app.

2) Return to investment geeft de verhouding tussen het rendement en de investering aan.

7 Verkiezingsprogramma DENK Lelystad - Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

1

Werk en Inkomen

DENK LELYSTAD staat voor:
• Het vrijmaken van meer geld voor het bestrijden van laaggeletterdheid, waarbij taalcoaches worden
ingezet om laaggeletterden een betere kans te bieden op de arbeidsmarkt.
• Het vergroten van de kansen van jongeren op een baan, door te zorgen voor een betere aansluiting
tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. De gemeente zal jongeren beter inlichten over studies met het
meeste arbeidsmarktpotentieel. Bovendien zet de gemeente in op het vergroten van de vakinhoudelijke
kennis bij opleidingen, door middel van het stimuleren van docentenstages en vaklieden voor de klas.
• Het als harde voorwaarde stellen dat iedere aanbesteding dient te leiden tot concrete stage- en
arbeidsplekken in Lelystad.
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Werk en Inkomen
• Het vergroten van de arbeidsplaatsen in Lelystad door de uitbreiding van Lelystad Airport.
• Het intensiveren van het armoede- en schuldenbeleid. De gemeente moet meer geld uittrekken voor de
bestrijding van armoede. Dit geld kan worden gebruikt om meer Lelystedelingen in aanmerking te laten
komen voor inkomensondersteuning.
• Het ondersteunen van Lelystedelingen bij hun administratie en boekhouding door het inzetten van een
wijkgeoriënteerde sociale boekhouder. Hiermee worden financiële problemen vroegtijdig gesignaleerd
en voorkomen.
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2

Inclusie en Acceptatie

DENK Lelystad staat voor een samenleving waarin
iedereen zichzelf kan zijn. In plaats van integratie is
wederzijdse acceptatie ons hoogste doel. Ongeacht
afkomst, geaardheid, geslacht, beperking, of welk
ander kenmerk dan ook: iedere Lelystedeling is voor
DENK Lelystad speciaal. De gemeente maakt bij
DENK Lelystad een absoluut speerpunt van het bestrijden
van discriminatie en racisme langs vijf ketenen:
1
2
3
4
5

permanente bewustwording;
meldingsbereidheid en aangiftebereidheid;
controle;
vervolging;
strafmaat.

Op die manier draagt DENK Lelystad bij aan gelijke
kansen voor iedereen. Bovendien werkt de gemeente aan
het bij elkaar brengen van mensen en het tegengaan van
segregatie om zodoende de leefwerelden van mensen
met elkaar te verbinden.

Permanente bewustwording: interculturele
contacten – vriendschapsscholen.
Inclusie en acceptatie begint al op jonge leeftijd.
DENK Lelystad vindt dat de scholen een belangrijke taak
hebben om kinderen met elkaar te leren samenleven in
een diverse maatschappij. DENK Lelystad is daarom voor
het stimuleren van interculturele contacten door het
opzetten van vriendschapsscholen.

Verbinding en Worldcafés
Met het binnenkomen van de nieuwe groepen bewoners
in onze stad is het in het belang van de oude en nieuwe
Lelystedelingen om kennis te maken met elkaar.
Dit wordt gestimuleerd door het opzetten van Worldcafés,
waar alle Lelystedelingen met elkaar in gesprek gaan om
elkaar te leren kennen.

Sinterklaas: een feest voor alle Lelystedelingen
DENK Lelystad is VÓÓR het Sinterklaasfeest! Een feest
waar ALLE Lelystedelingen plezier aan moeten beleven.
DENK Lelystad is voor het zoeken naar een alternatief
waarbij de kwetsende karikatuur ‘Zwarte’ Piet uit
het straatbeeld van Lelystad verdwijnt waardoor het
Sinterklaasfeest voortaan een feest is voor alle inwoners
uit Lelystad.
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Inclusie en Acceptatie
DENK Lelystad wil daarom het volgende:
• Het stimuleren van intercultureel contact door het oprichten van vriendschapsscholen
• en Worldcafé-bijeenkomsten.
• Het in het aanbestedingsbeleid belonen van bedrijven en organisaties die werk maken van diversiteit
en antidiscriminatie, door 5% van het geld binnen het aanbestedingsbeleid voor deze bedrijven
te reserveren. De Gemeente Lelystad stopt alle samenwerking met bedrijven en organisaties die
aantoonbaar discrimineren.
• Het inzetten van mystery guests om discriminatie op te sporen en bedrijven die zich aantoonbaar
schuldig hebben gemaakt aan discriminatie uitsluiten van gemeentelijke aanbestedingen.
• Het door middel van het instellen van afrekenbare quota ervoor zorgen dat de gemeentelijke
organisaties in Lelystad een afspiegeling vormen van alle Lelystedelingen binnen alle functieniveaus.
• Het in het leven roepen van een diversiteitsprijs om bedrijven en organisaties in Lelystad die het goede
voorbeeld geven op het gebied van diversiteit te belonen.
• Het in samenwerking met organisaties en onderwijsinstellingen uitdragen van een inclusief
Lelystedelingenschap. Dit kan door concrete bewustwordingsprojecten op het gebied van onze gedeelde
identiteit als Lelystedelingen en het in het leven roepen van een feest waarbij wij dit vieren.
• Een permanente bewustwording: het eerlijke verhaal over onze geschiedenis.
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3

Onderwijs

Gelijke kansen voor iedereen
DENK Lelystad is voor gelijke kansen voor iedereen.
DENK wil een einde maken aan de neiging om
kinderen zonder passende ondersteuning te
plaatsen in het regulier onderwijs. DENK Lelystad
vindt de aansluiting tussen onderwijsvormen
van belang, omdat dat voortijdig schoolverlaten
beperkt. DENK Lelystad vindt dat het onderwijs
voor iedereen betaalbaar en bereikbaar moet zijn.
DENK Lelystad is voor het tegengaan van
onderadvisering in het onderwijs, zodat alle
jongeren gelijke kansen krijgen.

Passend onderwijs voor begaafden
en hoogbegaafden

uitwijken naar andere steden voor bijvoorbeeld
Leonardo onderwijs. Daarom staat DENK Lelystad
voor het vormen van samenwerkingsverbanden
door schoolbesturen en het passend onderwijs in
gesprek te laten gaan om een ondersteuningsplan
op te stellen voor deze doelgroep.

Stageplekken in de stad
DENK Lelystad vindt dat ONZE jongeren de
toekomst zijn van ONZE stad. DENK Lelystad
vindt het daarom belangrijk dat er gegarandeerd
stagewerkplekken zijn voor jongeren die
(onverwijtbaar) niet aan een stagewerkplek kunnen
komen.

DENK Lelystad constateert een toename van
begaafde en hoogbegaafde leerlingen in het
basisonderwijs. Plusklassen (+ uitwissel) op
bepaalde scholen zijn voor deze leerlingen
niet genoeg en passend aanwezig. Het gevolg
hiervan is thuiszitters, schooluitval en het moeten
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Onderwijs
Schooluitval en jongeren in onze stad houden
In het schooljaar 2015-2016 verlieten 196 Lelystadse
jongeren de school zonder startkwalificatie. Lelystad
zit daarmee boven het landelijk gemiddelde.3
Lelystad vangt AMV-ers ( Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen, jongeren zonder ouders) op in
onze stad. De beheersing van de Nederlandse taal
is een eerste vereiste en heeft de hoogste prioriteit
voor deze doelgroep. Sommige jongeren zijn voor
taalonderwijs genoodzaakt om buiten de gemeente
les te krijgen. DENK Lelystad vindt het van groot
belang om meer te investeren in het onderwijs voor
deze doelgroep.

Het is belangrijk dat Lelystadse jongeren in Lelystad
aan een baan komen en niet uitwijken naar een
andere stad. Om werkloze jongeren hierbij te
helpen, wil DENK Lelystad de bestaande projecten
die goede resultaten behalen uitbreiden en
intensiveren. Zo is de vestiging van Lelystad Airport
van betekenis voor het onderwijs in de regio en
kijkt Stichting SCALA samen met de overheden, de
luchthaven en het onderwijs naar de vraag en het
scholingsniveau van personeel. Het ROC in Lelystad
wordt hierbij betrokken.4 DENK Lelystad is van
mening dat er meer aandacht zou moeten zijn voor
het leerling-gezel model, waarin de toekomstige
generatie ambachtslieden leert van meesters.
De Bataviawerf is hier een goed voorbeeld van!

3) Lelystad Nieuws (2017). Opgehaald op 24 december 2017
4) Bron: gemeente noordoostpolders economische zaken https://ocnoordoostpolder.nl/twin-airportpositie-lelystad-airport-boost-economie/
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3

Onderwijs

De Rietlanden – clusterschool

Participatie van ouders

In een voorstel van Stichting Voortgezet Onderwijs
Lelystad is een herinrichting van het schoolsysteem
noodzakelijk om de stabiliteit, continuïteit en
kwaliteit van het voortgezet onderwijs te kunnen
blijven garanderen. De middelbare scholen SGL,
ISG Arcus en De Rietlanden in Lelystad moeten
omgevormd worden naar een vmbo-cluster en
een havo/vwo-cluster. DENK Lelystad vindt het
belangrijk dat er bij het samenvoegen van scholen
rekening wordt gehouden met jongeren die de
Nederlandse taal nog moeten leren. Binnen de
plannen moet er ruimte blijven om deze jongeren
ISK-onderwijs in Lelystad te kunnen blijven bieden.

DENK Lelystad is voor grotere participatie van
ouders in het schoolproces van hun kind. Dit kan
gestimuleerd worden door huisbezoeken van
leraren. Ouders kunnen ook een groep vormen
vanuit de eigen cultuur en op vaste tijden aanwezig
zijn. Dit zorgt voor betere communicatie, maakt de
komst naar school laagdrempelig en geeft meer
ouderparticipatie.

Leraren tekort
Uit onderzoek van Centerdata blijkt dat voor de
arbeidsmarktregio Flevoland in de toekomst het
tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs gaat
oplopen.5 Regeren is vooruitzien; DENK Lelystad
wil daarom middelen reserveren ten behoeve van
bijscholing van hoger opgeleide werklozen als
docent, om het lerarentekort in Lelystad terug
te dringen.

5) Flevopost.nl/nieuws/regio/groeiend-tekort-aan-leerkrachten-basisonderwijs-flevoland (2017). Opgehaald op 24 december 2017
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Onderwijs
DENK LELYSTAD staat voor:
• Het betrekken van ouders bij het proces van de totstandkoming van het schooladvies zodat leerlingen,
ongeacht hun achtergrond, bij gelijke prestaties ook gelijke schooladviezen krijgen.
• Het waarborgen van passend onderwijs voor HB-leerlingen in het primair onderwijs en plaatsing
binnen de reguliere school onder voorwaarde van passende ondersteuning. De gemeente roept
onderwijspartijen op om hier een plan over te maken.
• Het instellen van een garantie van stagewerkplekken en ISK-onderwijsplekken in Lelystad. Dit doet de
gemeente door zelf meer stageplekken in te richten, maar ook door binnen het aanbestedingsbeleid het
aanbieden van stageplaatsen een harde voorwaarde te maken.
• Het verstrekken van laptops of tablets aan leerlingen in het voortgezet onderwijs die dit van huis uit zelf
niet kunnen bekostigen.
• Het instellen van een fonds waarbij ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen deze bijdrage
gerestitueerd krijgen van de Gemeente Lelystad.
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4

Veiligheid

Veiligheid is dé kerntaak van de overheid, ook van de
gemeente. Zo vindt DENK Lelystad het belangrijk dat er
aandacht is op scholen voor de gevaren van de digitale
wereld en drugsgebruik. DENK Lelystad is ook voor de
regulering van wietteelt, waarbij als voorwaarde wordt
gesteld dat cannabisgebruik wordt ontmoedigd.
Voor het bevorderen van de veiligheid is het vertrouwen
in de politie essentieel. De tevredenheid over uitkomsten
van het politiewerk in onze gemeente maken wij daarom
beter meetbaar. DENK Lelystad zet zich er keihard voor
in dat iedereen zich veilig voelt en ook daadwerkelijk
veilig is. Dat begint met meer blauw op straat in wijken en
gebieden waar dit nodig is. De wijkagent moet behouden
blijven. DENK Lelystad staat voor meer politie op straat
om de orde en veiligheid in Lelystad te bevorderen.
DENK Lelystad wil etnisch profileren tegengaan.
DENK Lelystad is daarom voor het laagdrempelig
kunnen melden van discriminatie en het gebruik van
stopformulieren door de politie in Lelystad. Verder
vindt DENK Lelystad het belangrijk dat er binnen de
politieorganisatie van Lelystad oog is voor diversiteit.
Door de politie dichter bij de burger te organiseren, kan
het er toe leiden dat er ook meer belangstelling komt
voor de eervolle taak van de politie. Inwoners krijgen bij

ons inspraak in de prioriteiten van het veiligheidsbeleid.
Daarnaast garandeert de gemeente de veiligheid van
scholen en religieuze gebouwen.
Baldadig gedrag en straatintimidatie worden met grote
aandacht door onze gemeente bestreden. Daarbij
kijken we niet alleen naar straf, maar ook naar hoe
wij in samenwerking met scholen, ouders en andere
instellingen dit gedrag kunnen voorkomen.
We helpen Lelystedelingen om woninginbraken terug
te dringen en fietsendiefstal te bestrijden. Hierbij
maken we gebruik van voorlichting, maar ook van
technologische hulpmiddelen. Buurtwachten mogen
nooit een vervanging zijn voor agenten, maar DENK
Lelystad steunt de Whatsapp buurtpreventie (WABP).
Inwoners zullen vaker aangespoord worden door middel
van campagnes om hieraan deel te nemen, om de sociale
controle te verbeteren en misdrijven sneller te melden.
De bewustwording zal de veiligheid bevorderen en de
criminaliteit verlagen. Tot slot kan veiligheid nooit alleen
het gevolg zijn van repressieve maatregelen. DENK
Lelystad staat pal voor een gemeente die oog heeft
voor het voorkomen van criminaliteit door middel van
het bieden van perspectief aan mensen die dreigen te
ontsporen en goed jongerenwerk.
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Veiligheid
DENK LELYSTAD staat voor:
• Het tegengaan van etnisch profileren door het gebruik van stopformulieren om politiecontroles eerlijker
en effectiever te maken en de bewustwording bij politieagenten te verhogen. DENK Lelystad zet zich in
voor het stimuleren van de politie om een personeelsbestand te creëren dat een weerspiegeling vormt
van de samenleving.
• Het waarborgen van de beveiliging van scholen en religieuze gebouwen. Hiertoe wordt er meer
gepatrouilleerd en worden camera’s en veiligheidsglas waar nodig geplaatst.
• Het vergroten van de deelname aan Whatsapp buurtpreventie (WABP) door middel van campagnes.
• Het geven van inspraak aan Lelystedelingen in de prioritering van de politie door 20% van de politieinzet te laten bepalen door Lelystedelingen.
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5

Cultuur, Recreatie en Natuur

Een levendige cultuursector maakt onze wijken bruisend
en brengt mensen bij elkaar. DENK Lelystad ondersteunt
de cultuursector, maar maakt in subsidieverlening
een speerpunt van breedtecultuur. Iedereen in onze
gemeente moet kunnen genieten van cultuur,
moet gebruik kunnen maken van toegankelijke recreatie
en moet in de nabijheid verkeren van prachtige natuur.
DENK Lelystad vindt dan ook dat cultuur een afspiegeling
moet vormen van de diversiteit in onze gemeente, een
maatschappelijke functie moet hebben en iedereen moet
aanspreken, zoals dat nu al gebeurt bij vele multiculturele
bijeenkomsten in de verschillende buurthuizen.
Vanuit organisaties als Stichting Welzijn en organisaties
zoals Utopodium, een huiselijke ruimte waar gejamd
wordt, en door middel van Worldcafés, worden culturen
samengebracht. De Underground is het grootste
poppodium met een capaciteit van 400 bezoekers.
DENK Lelystad vindt het voor de culturele en
maatschappelijke ontwikkeling van onze jongeren
belangrijk dat dergelijke organisaties blijven bestaan
en niet weg worden gesaneerd.

Welzijn jongvolwassenen en
uitgaansmogelijkheden
Het is belangrijk om onze jongeren in de stad te houden.
Naast school, werk en sport is het kunnen uitgaan in een
stad essentieel. DENK Lelystad vindt het belangrijk dat
er passende uitgaansgelegenheden zijn voor jongeren
tussen de 14 en 23 jaar. DENK Lelystad is daarom van
mening dat er meer ruimtes voor jongeren moeten komen
waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen en is ook voor het
ondersteunen van ondernemers die willen inspelen op
deze uitgaansbehoefte.
DENK Lelystad is ook voor een culturele, sport- of stadspas voor mensen met een laag inkomen waarmee zij
kortingen kunnen krijgen bij het theater, het museum,
de bioscoop of het circus.
Lelystad voert samen met Heerlen en Emmen de ranglijst
aan van de meest groene steden. DENK Lelystad vindt
het belangrijk dat de gemeente in deze natuur- en
speelgebieden in de wijken investeert.
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Cultuur, Recreatie en Natuur
Buitenzwembad
Het is bijzonder dat in de hoofdstad van Flevoland
geen buitenzwembad aanwezig is met ligvelden.
DENK Lelystad is daarom van mening dat het buitenzwembadcomplex De Houtrib niet gesloopt had mogen
worden. Ook Lelystedelingen vinden dit een groot gemis.
DENK Lelystad maakt zich daarom hard voor de komst van
een buitenzwembad.

DENK LELYSTAD staat voor:
• Het bij het toekennen van cultuursubsidies een absoluut speerpunt maken dat het cultuuraanbod
divers is en alle Lelystedelingen moet aanspreken en verbinden.
• Het uitgegeven van een culturele stadspas voor kortingen op cultuuractiviteiten voor gezinnen en
ouderen met een kleine beurs.
• Het bouwen van een buitenzwembad met groene ligvelden.
• Het inrichten van meer uitgaansmogelijkheden voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar. De gemeente gaat
hier in het bestemmingsplan en bij de vergunningsverlening rekening mee houden en
stimuleert ondernemers.
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6

Wonen

Iedere inwoner moet een plek hebben de in stad.
Ongeacht inkomen, gezinssituatie of leeftijd.
De Gemeente Lelystad heeft een belangrijke rol om
te zorgen voor een woningaanbod en een leefbare
omgeving die aansluit bij de behoeften en het woongenot
van onze inwoners.
Hier maakt de gemeente afspraken over met woningcorporaties en private partijen, maar de gemeente neemt
ook zélf het initiatief door het verbouwen van lege
panden tot woningen.
DENK Lelystad zet zich in voor gemengd bouwen om
ervoor te zorgen voor diversiteit en sociale verbinding
onder buurtbewoners. Bewoners moeten hierin een
zwaarwegende stem krijgen. Mensen met verschillende
inkomens en achtergronden wonen in onze gemeente
naast elkaar en met elkaar in harmonie. Onze gemeente
is barmhartig, want we stellen voldoende woonruimte
beschikbaar voor asielzoekers en statushouders.
Bij het verkopen van gemeentelijke gronden dienen niet
alleen grote projectontwikkelaars aan het langste eind
te trekken, maar ook onze inwoners. DENK Lelystad wil

daarom een gedeelte van de gemeentelijke gronden
reserveren voor de verkoop aan Lelystedelingen.
DENK Lelystad zet zich in voor het afschaffen of
het verlagen van de erfpacht voor groepen die dit
niet kunnen betalen. Bij de OZB kijkt DENK Lelystad
nadrukkelijker naar de draagkracht van de bewoner.
De gemeente ondersteunt ook actief in het verduurzamen
en toekomstbestendig maken van woningen in
onze gemeente.

Hondenpoep en te hard rijden
Hondenpoep op straat en te hard rijden worden in
Lelystad als grootste buurtproblemen ervaren.
DENK Lelystad vindt dat de gemeente moet handhaven
en stevig moet optreden tegen hondenpoep. DENK ziet
graag meer speciale afvalbakken met hondenpoepzakjes
voor hondenpoep door de gehele stad. Deze kosten
kunnen betaald worden uit een verhoging van de boetes
van hondenpoepovertreders. Te hard rijden, en dan met
name binnen de bebouwde kom, is ontoelaatbaar. Het kan
grote gevaren met zich meebrengen. DENK Lelystad vindt
dat hier meer op gecontroleerd moet worden door
de politie.
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Wonen
DENK LELYSTAD staat voor:
• Het door de gemeente laten ombouwen en herbestemmen van leegstaande panden. Hiermee worden
betaalbare woningen voor Lelystedelingen, statushouders, asielzoekers en studenten gerealiseerd.
• Het verhogen van de OZB voor woningen met een WOZ-waarde van meer dan 500.000 euro. Met de
opbrengsten hiervan worden sociale huurwoningen gerenoveerd en verduurzaamd.
• DENK Lelystad zet zich in voor het optimaliseren van gemengd wonen in Lelystad, door in elke wijk een
mix te realiseren van koopwoningen, huurwoningen en sociale huurwoningen.
• Het inrichten van meer afvalbakken met hondenpoepzakjes om de overlast van hondenpoep te
verminderen. DENK Lelystad zet zich in voor hogere boetes voor mensen die hondenpoep niet opruimen.
• Ruimte inbouwen voor individuele casussen waarbij er geld beschikbaar kan worden gesteld voor een
aanvullende huurtoeslag in Lelystad. Hiermee wordt er inkomensondersteuning gerealiseerd voor
mensen die net buiten de sociale huur vallen en daardoor met een laag inkomen afhankelijk zijn van
het vaak relatief dure middensegment in de vrije sector.
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Economie

De motor van de economie in de gemeente Lelystad zijn
vooral de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
De slagers, bakkers, supermarkten en kappers die keihard
werken en onze wijken levendig houden; zij moeten
door onze gemeente worden ondersteund.
Ook de kracht van diversiteit moet beter worden benut.
De diversiteitseconomie biedt grote kansen voor het
levendig houden van onze wijken en onze economische
ontwikkeling. De gemeente dient dit te faciliteren.
Ook plaatst DENK Lelystad de wijk nadrukkelijker in
het centrum van de economische beleidsvorming, door
middel van ondersteuning van de wijkeconomie.
DENK Lelystad ziet ook kansen in de ambachtseconomie
en de creatieve economie. Ook moet onze gemeente snel
inspelen op andere sectoren waar kansen liggen, zoals
Lelystad Airport en de ontwikkelingen aan de Kuststrook.
DENK Lelystad wil snijden in gemeentelijke regels en
verordeningen die overbodig zijn, zodat ondernemers
meer tijd hebben voor hun bedrijf. Hoge lasten voor onze
ondernemers moeten worden verlaagd. Zo is het op dit
moment erg lastig om een huurcontract voor elkaar te

krijgen wegens lange contractduur, hoge borg en hoge
huurkosten. Dit ontmoedigt beginnende bedrijven.
De gemeente kan hierin een actievere rol spelen door
middel van bemiddeling en/of het verstrekken van
subsidies. DENK Lelystad wil beginnende ondernemers
extra steunen. Zo wil DENK Lelystad de pop-up stores
van nieuwe ondernemingen steunen door middel van
bemiddeling tussen pandeigenaren of verhuurders en
nieuwe ondernemers. Ondernemersverenigingen worden
representatief gemaakt en actief betrokken bij
de vorming van het beleid.
De Gemeente Lelystad heeft verschillende toeristische
hotspots met enorme potentie. Dit kan zichtbaarder
worden gemaakt door mediacampagnes en/of tijdens
andere in Lelystad. Denk hierbij aan de Oldtimer dag,
Lelystart en acties rondom de Batavia Stad Fashion Outlet,
een gebied met zo’n 145 winkels. Jaarlijks bezoeken circa
2,2 miljoen bezoekers deze outlet. De twee musea, de
Bataviawerf en Nieuw Land, trekken jaarlijks gezamenlijk
180 duizend bezoekers. DENK Lelystad vindt dat de
gemeente deze plaatsen meer moet uitdragen.6

6) Economie-en-Arbeidsmarkt-Flevoland rapportage (2015-2016). Opgehaald op 24 december 2017.

22 Verkiezingsprogramma DENK Lelystad - Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Economie
DENK LELYSTAD staat voor:
• Het versnellen van procedures voor ondernemers en het steunen en bevorderen van efficiëntere
besluitvormingen door extra ambtenaren aan te wijzen bij de Gemeente Lelystad. Zij zullen ondernemers
ondersteunen met aanvragen van vergunningen en subsidies.
• Het snijden in gemeentelijke regels en verordeningen die overbodig zijn. Zo wil DENK Lelystad kritisch
kijken of bepaalde vergunningen kunnen worden afgeschaft en kunnen worden omgezet in bijvoorbeeld
een meldingsplicht.
• Het versoepelen van de openingstijden, bijvoorbeeld op meerdere zondagen per maand, met als doel
het stadshart te laten bruisen. De Gemeente Lelystad moet hierbij waken over veiligheid en overlast
tegengaan.
• Het vergroten van de zichtbaarheid van de gemeente Lelystad door middel van het uitvoeren van
campagnes om Lelystad, de attracties in Lelystad en de evenementen in Lelystad op de kaart te zetten.
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Mobiliteit

Goede doorstroom van verkeer is van groot belang voor
onze gemeentelijke economie. Onze gemeente mag niet
dichtslibben, onze gemeente moet bereikbaar zijn.
DENK Lelystad kijkt in balans naar het mobiliteitsvraagstuk. DENK Lelystad staat voor meer asfalt waar dit
nodig is, maar ook voor minder asfalt waar dit kan. DENK
Lelystad wil daar waar mogelijk is de maximumsnelheid
van 50 kilometer per uur op de dreven terugbrengen naar
70 kilometer per uur.
De overgang van de auto naar duurzamere
vervoermiddelen wordt door DENK Lelystad actief
ondersteund, mede om de wegen in onze gemeente
te ontzien. Dat betekent ruim baan voor fietsers
in onze gemeente met meer fietspaden en veilige
fietsenstallingen. Dat betekent ook dat het openbaar
vervoer een overtuigender alternatief moet worden voor
de auto; het openbaar vervoer moet veilig, betrouwbaar
en prettig zijn.

Verkeersveiligheid verdient grotere aandacht, mede om
de gang naar de fiets te ondersteunen. Wegaanpassingen
die de verkeersveiligheid ten goede komen,
ondersteunen wij en hier trekken wij meer geld voor uit.
Iedereen moet kunnen meedoen en daarom zet DENK
Lelystad zich ook in voor gratis openbaar vervoer in onze
gemeente voor kwetsbare groepen.

Ontsluitingswegen voor Lelystad Airport
Voor de uitbreiding van Lelystad Airport is voor de betere
bereikbaarheid het aanleggen van ontsluitingswegen
noodzakelijk. Naast het vliegveld profiteert de hele regio
hiervan. Bijvoorbeeld door de verbreding van de A6
tussen Almere Buiten-Oost en de afslag bij
Lelystad naar 2 banen met 3 rijstroken. Voor de corridor
Lelystad – luchthaven is in 2016 een haalbaarheidsstudie
verricht onder werkgevers en werknemers op het
luchthaventerrein en omliggende bedrijventerreinen.7

7) Flevoland.nl/dossiers/Lelystad-airport/betere-bereikbaarheid (GD) Opgehaald op 24 december 2017.
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Mobiliteit
Kansrijk zijn:
• Fietsstimulering (gedragsverandering en
investeren in infrastructuur).
• Het gebruik van de e-bikes als voor- en natransport
voor openbaar vervoer.
• Bij NS-station Lelystad Centrum om een snelle 		
busverbinding naar Lelystad Airport te creëren.

De uitbreiding van de luchthaven biedt grote kansen voor
onze stad. Het ROC heeft opleidingen voor stewardessen,
techniek, schoonmaak, receptie. Als deze jongeren geen
werk vinden in Lelystad zullen zij verplicht zijn te werken
in andere steden en de kans dat wij dan onze jongeren
en arbeidspotentieel verliezen, is groot. De uitbreiding
van de luchthaven zal ervoor zorgen dat er meer
arbeidsmogelijkheden te vinden zijn in Lelystad.

DENK LELYSTAD staat voor:
• Het uitbreiden van Lelystad Airport
• Het verbreden van de A6 tussen Almere Buiten-Oost en de afslag bij Lelystad naar twee banen met
drie rijstroken.
• Begaanbare paden voor fietsen en e-bikes met als doel het gebruik van de fiets en e-bikes als openbaar
vervoer te stimuleren.
• Het bieden van gratis openbaar vervoer aan minima en 65-plussers.
• Het aanbieden van gratis Wifi in publieke ruimten in Lelystad.
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Zorg, Welzijn, Sport en Spel

Lelystedelingen met een kleine beurs.
Iedereen moet mee kunnen doen in onze mooie stad,
maar helaas is dit niet voor iedereen het geval. Er zijn
gemeenten die geld in de algemene middelen laten
vloeien en er bijvoorbeeld een rotonde mee aanleggen.
DENK Lelystad is van mening dat dit geld, bedoeld voor
het sociale domein, zoals armoede bestrijding, terecht
moet komen bij de bewoners die het nodig hebben!

Ouderenbeleid
DENK Lelystad vindt dat de omgang van een samenleving
met haar ouderen een maat is voor beschaving. Daarom
maakt DENK Lelystad zich sterk tegen sociaal isolement
onder ouderen door jongeren en werkzoekenden aan te
moedigen om iets voor hen te doen.

Onze kinderen
Overgewicht bij kinderen en jongeren in Lelystad begint
een steeds groter probleem te worden. Oorzaken zijn
het steeds minder actief zijn door verkeerde voeding
of schuldenproblematiek. Het is dus van belang dat
jongeren actief zijn.

Om het sporten te bevorderen, is DENK Lelystad van
mening dat de gemeente hier een ondersteunende rol
in moet spelen. Dit kan men bereiken door met scholen
sportverenigingen te bezoeken en kinderen zo kennis te
laten maken met verschillende sporten. Daarnaast zet
DENK Lelystad zich ervoor in om mensen met een laag
inkomen financieel te ondersteunen als de contributie
van een sportvereniging boven een bepaald bedrag
uitkomt.

Sociale Bootcamps
DENK Lelystad ziet ook graag in de woonwijken
sportfaciliteiten waar wijkbewoners, zonder naar een
georganiseerde sportschool te hoeven gaan, zelfstandig
met elkaar kunnen wandelen of sport kunnen beoefenen
in de buitenlucht. Dit om ervoor te zorgen dat mensen in
hun wijk actief kunnen zijn en elkaar kunnen opzoeken.

Zwemmen
In Lelystad is het voorgekomen dat nieuwkomerkinderen
zijn verdronken doordat ze niet konden zwemmen.
Ouders kunnen op dit moment via het Cultuur- en
Sportfonds een aanvraag indienen voor schoolzwemmen.
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Zorg, Welzijn, Sport en Spel
Voor burgers die niet bekend zijn met de regels voor het
aanvragen van zwemlessen komt het geld niet terecht.
Lelystad is een waterstad. DENK Lelystad vindt dat het
de plicht van onze stad is om de veiligheid van onze
kinderen centraal te stellen. DENK Lelystad is van mening

dat vanuit het Cultuur- en Sportfonds moet worden
gestimuleerd dat schoolzwemmen onderdeel wordt van
het curriculum in het basisonderwijs.

DENK LELYSTAD staat voor:
• Het uitgeven van een kortingspas voor sportieve vorming voor gezinnen en ouderen met een
lager inkomen.
• Wijkteams die met gevoel voor de gemeenschap en zichtbaar zijn voor de bewoners van onze stad.
• Het waarborgen dat op elke basisschool wordt gedaan aan schoolzwemmen, zodat geen enkel Lelystads
kind zonder zwemdiploma van school gaat.
• Het inrichten van sportfaciliteiten in wijken waar alle Lelystedelingen kunnen sporten.
• Diversiteit in verzorgingscentra, waardoor we zorg organiseren waar ouderen zich vertrouwd bij voelen
en rekening houdt met de culturele achtergrond van bewoners.
• Het instellen van een collectieve ziektekostenverzekering in Lelystad, zónder eigen risico.
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Milieu en Duurzaamheid

DENK Lelystad ziet duurzaamheid als een kans.
Lelystad moet daarom blijven investeren in de
groene economie. DENK Lelystad is van mening
dat de landbouw moet verduurzamen door minder
uit te gaan van massaproductie. Onze biologische
boeren moeten hierbij ondersteund worden.
Lelystad is een groene stad. De stad is ruim opgezet
en hier moeten we met z’n allen duurzaam mee
omgaan zodat Lelystad een leefbare stad blijft.

DENK Lelystad vindt dat de gemeente altijd het
goede voorbeeld moet geven, ook op het gebied
van duurzaamheid. Daarom moet de Gemeente
Lelystad het juiste voorbeeld geven en duurzaam
inkopen. De gebouwen van de gemeente moeten
energiezuinig worden.

De meeste kortetermijnwinst op het gebied van
verduurzaming valt te boeken in het verduurzamen
van woningen. De gemeente maakt daarom
afspraken met woningcorporaties en private
verhuurders om hun verantwoordelijkheid te
nemen in het energiezuiniger maken van de
woningvoorraad. De gemeente draagt hier
financieel aan bij.
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Milieu en Duurzaamheid
DENK LELYSTAD staat voor:
• Het hebben van een gemeente die aantoonbaar 100% duurzaam inkoopt, die dat jaarlijks laat toetsen en
ook bedrijven hierin stimuleert.
• Het stimuleren van bedrijven om afspraken te maken met liefdadigheidsinstellingen over het reduceren
van voedseloverschotten.
• Het stimuleren van isolatie en verduurzaming van onze bestaande gebouwen door middel van het
uitbreiden van de subsidiemogelijkheden hiervoor.
• Het zo veel mogelijk duurzaam inrichten van de straat- en wegverlichting, bijvoorbeeld door
zonnepanelen op straatlantaarns te plaatsen.
• Het stimuleren van recycling en burgerinitiatieven op dit gebied en hierbij experimenteren met
het lokaal invoeren van statiegeld op blik, glas en plastic.
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Bestuur en Democratie

Een gemeente kan alleen functioneren als
er draagvlak is bij de inwoners en wanneer
de gemeente naar haar inwoners luistert.
DENK Lelystad staat daarom voor een laagdrempelig gemeentebestuur met voldoende
inspraakmogelijkheden voor inwoners. Iedereen
in onze gemeente moet vertegenwoordigd zijn.
Initiatieven om groepen te betrekken bij de
besluitvorming, zoals jongerenraden, worden
daarom van harte door DENK Lelystad geïnitieerd
en ondersteund. Ook moeten stichtingen meer
worden betrokken bij ideeën over specifieke
onderwerpen waar stichtingen als belanghebbende
in voorkomen. Een goede inventarisatie van
belanghebbenden is daarom erg belangrijk.
Hierdoor kunnen gerichtere en betere beslissingen
worden genomen. Van het gemeentebestuur eisen
wij dat het een afspiegeling vormt van de inwoners
van onze gemeente.

Bij de opstelling van gemeentelijke plannen
wordt inspraak van bewoners een topprioriteit.
DENK Lelystad maakt zich hard voor de inzet
van moderne technologie om de wensen van
inwoners mee te nemen in de besluitvorming.
Inwoners krijgen in alle gevallen het recht om
een in hun ogen beter voorstel van bewoners
(-initiatieven) voor te leggen aan de raad (right
to challenge – R2C).8 DENK Lelystad ondersteunt
het inrichten van vertegenwoordigende organen
op wijk- en gebiedsniveau met overtuiging, om
zodoende gemeentelijke besluiten beter te kunnen
afstemmen op lokale behoeften.
De burgemeester wordt bij DENK Lelystad op de
meest democratische wijze gekozen die mogelijk
is binnen de kaders van landelijke wetgeving, bij
voorkeur in de vorm van een door de gemeente
uitgeschreven referendum waarvan de uitslag door
de raad wordt overgenomen.

8) Right to challenge: bewonersinitiatieven overnemen als deze beter, goedkoper en slimmer zijn.
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Bestuur en Democratie
DENK LELYSTAD staat voor:
• Het oprichten van een jongerenraad, een ouderenraad en een diversiteitsraad, om zodoende de stem van
alle Lelystedelingen beter te betrekken bij de besluitvorming.
• Het aanstellen van een raadsjournalist, die raadsbesluiten en raadsvergadering kort samenvat en deelt
met de Lelystedelingen.
• Het beter betrekken van belanghebbenden en stichtingen bij relevante besluiten van de gemeente.
• Het kiezen van de burgemeester via een uitgeschreven referendum.
• Het verder ontwikkelen van de bestaande ‘Mijn gemeente App’ zodat de meningen en ideeën van
Lelystedelingen kunnen worden meegenomen.
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