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Een dier is meer dan een lap vlees
Een mens is meer dan een consument
Een land is meer dan een bv
Wat je doet is wat je bent

De school is toch geen markt
En de zorg toch geen product
Wie rijkdom niet kan delen
Is als mens totaal mislukt

Het rijke westen is geen eiland
En Europa is geen fort
Wie bang is voor wat vreemd is
Doet vooral zichzelf tekort

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet
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 1. INLEIDING

	 	 	Samen	met	de	Lelystedelingen	streed	de	SP	de	afgelopen	
jaren	voor	het	ziekenhuis,	de	bus	in	de	wijken	en	de	
jeugdzorg.	Het	ziekenhuis	is	grotendeels	behouden	
maar	verdient,	net	als	de	stadsbus	en	de	jeugdzorg,	ook	
de	komende	jaren	onze	aandacht.	In	de	gemeenteraad	
knokten	we	voor	het	opknappen	van	de	oude	wijken,	een	
nieuw	poppodium	en	het	behoud	van	de	huishoudelijke	
hulp;	door	steeds	te	kijken	naar	de	stad	en	haar	inwoners	
en	niet	naar	het	bedrijf	of	het	geld.	Niet	het	datacenter,	
maar	onze	groene	stroom.	Niet	de	verzekeraar,	maar	ons	
ziekenhuis.

	 	 	Op	die	manier	hebben	we	als	SP	de	manier	waarop	Lelystad	
bestuurd	wordt	stapje	voor	stapje	veranderd.	Niet	met	een	
‘taskforce’	of	een	‘praattafel	met	directeuren’	maar	juist	door	met	
de	bewoners	praten,	te	vragen	wat	zij	willen	en	waar	zij	behoefte	
aan	hebben.	Praten	met	docenten	en	ouders	van	kinderen	die	
van	alles	is	beloofd	op	het	Porteum	maar	nu	met	de	gebakken	
peren	zitten.	Praten	met	werknemers	die	voor	veel	te	veel	geld	
in	onleefbare	en	onveilige	behuizing	worden	ondergebracht.		
Dat	is	het	belangrijkste	voor	een	wethouder	of	raadslid:	praten	
mét	en	niet	praten	óver.	Dan	hoor	je	hoe	het	echt	zit.

	 	 	Nu	pakken	we	door!	De	SP	heeft	de	afgelopen	periode	gezorgd	
voor	een	subsidie	van	30	miljoen	uit	Den	Haag	om	te	investeren	
in	onze	oude	wijken.	Nu	moeten	we	zorgen	dat	het	geld	op	de	
juiste	plek	terechtkomt.	Zorgen	dat	die	12	miljoen	echt	naar	het	
poppodium	gaat	en	de	huishoudelijke	hulp	in	handen	van	de	
gemeente	komt.	De	afgelopen	acht	jaar	hebben	we	laten	zien	
dat	we	Lelystad	kunnen	besturen	en	als	SP	niet	weglopen	voor	
moeilijke	beslissingen.	Zowel	in	de	raad	als	op	straat	zullen	we	
altijd	het	belang	van	de	Lelystedeling	voorop	blijven	zetten!

	 	 	Voor	u	ligt	het	verkiezingsprogramma	2022-2026	van	
SP	Lelystad	waarin	we	onze	visie	op	een	eerlijk	Lelystad	
presenteren.	Een	stad	waarin	iedereen	gelijkwaardig	behandeld	
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wordt,	iedereen	een	menswaardig	bestaan	kan	hebben	en	
met	een	gemeentebestuur	dat	in	haar	besluiten	de	solidariteit	
vooropstelt.	De	stad	is	immers	van	ons	allemaal!



Lelystad samen wonen, werken, leven

7

2. SPEERPUNTEN

•	 	Inwoners	van	Lelystad	hebben	zeggenschap	over	en	worden	actief	
betrokken	bij	ontwikkelingen	in	hun	buurt	en	de	stad.	(pagina 9)

•	 	Onveilige	en	overlast	gevende	situaties	worden	onmiddellijk	aangepakt	
en	opgelost.	(pagina 13)

•	 	Voor	elke	Lelystadse	woningzoekende	moet	er	een	passende	en	
betaalbare	woning	beschikbaar	zijn	en	de	(illegale)	kamerbewoning	
wordt	aangepakt.	(pagina 15)

•	 	In	Lelystad	is	voor	iedereen	een	passende	baan	of	stageplaats	
mogelijk.	(pagina 19)

•	 	In	Lelystad	moet	op	het	gebied	van	uitgaan,	cultuur	en	sport	
voldoende	te	beleven	zijn.	(pagina 21)

•	 	Het	unieke	en	veilige	gescheiden	verkeerssysteem	wordt	behouden.	
(pagina 23)

•	 	Verduurzaming	en	bestrijding	van	“energiearmoede”	gaan	hand	in	
hand.	(pagina 27)

•	 	We	willen	uitgebreide	maatregelen	tegen	(kinder)armoede	en	dat	ieder	
kind	toegang	heeft	tot	sport,	muziek	en	cultuur.	(pagina 29)

•	 		De	huishoudelijke	hulp	komt	weer	in	gemeentelijke	handen.	(pagina 31)

•	 	We	investeren	in	het	onderwijs	door	extra	leerkrachten	of	een	
conciërge	op	kosten	van	de	gemeente	ter	beschikking	te	stellen.	
(pagina 35)
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 �. EERLIJK BESTUUR

	 	 	De	stad	is	er	voor	en	van	ons	allemaal!	De	SP	is	voor	
een	toegankelijke	gemeente	die	meer	doet	dan	alleen	
het	ophalen	van	het	vuilnis	en	het	maaien	van	het	gras.	
Hiervoor	willen	we	dat	het	bestuur	dichter	bij	de	inwoners	
komt	te	staan,	hen	betrekt	bij	belangrijke	beslissingen	
in	hun	straat	of	buurt.	Dit	hebben	we	afgelopen	jaren	
gedaan	met	projecten	als	“mensen	maken	de	buurt”	
en	de	“ideeënmakelaar”.	Commerciële	partijen	moeten	
juist	minder	te	zeggen	krijgen	in	onze	stad,	of	dat	nu	
is	bij	het	bouwen	van	woningen,	de	toekomst	van	onze	
energievoorziening	of	in	de	zorg.	

	 	 	Afgelopen	periode	pakten	we	de	macht	terug	door	het	stoppen	
als	“regiegemeente”1),	door	de	indicatiestelling	in	de	jeugdzorg	
terug	te	halen	naar	de	gemeente	en	voor	de	belangen	van	
inwoners	te	kiezen	bij	de	warmtetransitie.	Dit	betekent	dat	we	
niet	langer	achterover	leunen	en	de	markt	laten	beslissen	hoe	
we	diensten	aan	inwoners	leveren,	dat	een	onafhankelijk	iemand	
beslist	hoeveel	zorg	je	kind	krijgt	en	dat	we	energiearmoede	
belangrijker	vinden	dan	de	winst	van	het	energiebedrijf.

	 	 	Komende	periode	willen	we	daarmee	door,	met	besluiten	waar	
de	inwoners	echt	wat	aan	hebben	en	zonder	prestigeprojecten.	
Door	meer	zaken	in	de	buurt	te	organiseren	zoals	we	al	met	
de financiële spreekuren doen en door meer zaken collectief te 
organiseren.	Lelystad	zijn	we	immers	samen!	

Onze punten en voorstellen:

•	 	Inwoners	van	Lelystad	hebben	zeggenschap	over	en	worden	actief	
betrokken	bij	ontwikkelingen	in	hun	buurt	en	de	stad.	Zo	vergroten	
we	de	invloed	van	mensen	op	hun	eigen	omgeving	en	geven	we	ze	
inspraak	in	besluiten	die	hen	direct	raken.	

1)	 		
Volgens	de	VNG:	een	gemeente	die	een	Gemeenschappelijke	Regeling	opstelt	of	taken		
uitbesteed	aan	een	andere	gemeente	of	externe	partij.
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•	 	Waar	mogelijk	worden	administratieve	handelingen,	bureaucratische	
procedures	en	onnodige	regelgeving	geschrapt.

•	 	Via	internet	zaken	doen	met	de	gemeente	biedt	veel	gemak	en	snelheid	
maar	we	moeten	ervoor	zorgen	dat	de	gemeente	voor	iedereen	
toegankelijk	blijft.	Er	komen	daarom	goede	alternatieven,	in	duidelijke,	
begrijpelijke	taal.	Zodat	niet-digitaalvaardige,	laaggeletterde	en	visueel	
beperkte	inwoners	zo	zelfstandig	mogelijk	hun	zaken	kunnen	blijven	
regelen.	Mensen	kunnen	voor	een	groeiend	aantal	diensten,	zoals	het	
financieel spreekuur en schuldhulpverlening, eventueel op afspraak, 
blijvend	terecht	in	hun	eigen	wijk.	

•	 	De	door	de	inwoners	gekozen	gemeenteraad	dient	te	gaan	over	de	
belangen	van	de	Lelystedelingen.	Daarom	moet	de	zeggenschap	
over	belangrijke	voorzieningen	en	diensten	binnen	de	gemeente	
behouden	blijven.	We	zijn	terughoudend	met	het	aangaan	van	
samenwerkingsconstructies	zoals	“Gemeenschappelijke	Regelingen”	
met	andere	overheden	en	het	uitbesteden	van	gemeentelijke	taken	aan	
commerciële	bedrijven.	
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•	 	We	handhaven	actief	de	“Horselenbergnorm”,	genoemd	naar	voormalig	
burgemeester	van	Lelystad	Margreet	Horselenberg.	Hierdoor	verdienen	
bestuurders	en	medewerkers	van	gemeentelijke	instellingen	en	door	de	
gemeente	gesubsidieerde	organisaties	niet	meer	dan	de	burgemeester.	

•	 	Waar	organisaties	geld	ontvangen	van	de	gemeente,	zorgt	de	
gemeente	ervoor	dat	zij	inspraak	houdt	in	hoe	deze	middelen	besteed	
worden.	Middelen	voor	onder	meer	onderwijs,	zorg,	sport,	cultuur	en	
maatschappelijke	voorzieningen	komen	ten	goede	aan	de	doelgroepen	
van	deze	organisaties	en	zo	min	mogelijk	aan	gebouwen,	dure	
cursussen,	managers	of	reserves.

•	 	We	zorgen	ervoor	dat	de	gemeente	voldoende	bekwaam	personeel	
in	vaste	dienst	heeft	om	de	steeds	groter	wordende	hoeveelheid	
gemeentelijke	taken	goed	uit	te	kunnen	voeren.	Daarbij	maken	we	
zo	min	mogelijk	gebruik	van	externe	inhuur	waardoor	kennis	in	de	
organisatie	behouden	blijft	en	kosten	bespaard	worden.
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•	 	De	gemeente	is	een	aantrekkelijke	werkgever	voor	(jongere)	
werknemers.	Ambtenaren	hebben	bij	voorkeur	binding	met	de	stad.		
Bij	gelijk	gebleken	geschiktheid,	gaat	de	voorkeur	naar	sollicitanten	die	
in	de	Lelystad	wonen	of	gaan	wonen.	

•	 	Het	bestuur	van	de	stad	moet	open	en	transparant	zijn.	Ambtenaren	
die	misstanden	melden,	moeten	worden	beschermd	tegen	pesterijen,	
intimidatie	en	ontslag.	

•	 	Samenwerking	met	gemeenten	uit	de	regio	vindt	plaats	op	basis	van	
gelijkwaardigheid	en	democratische	controle.	We	stappen	uit	het	steeds	
ondemocratischer	wordende	samenwerkingsverband	Metropoolregio	
Amsterdam	(MRA).	In	plaats	daarvan	richten	we	ons	op	een	
samenwerking	met	zowel	deze	regio	als	de	regio’s	van	Oost-	en	Noord-
Nederland,	met	de	belangen	van	Lelystad	voorop.
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 4. LEEFBARE EN VEILIGE STAD

		 	 	Je	in	Lelystad	thuis	voelen,	betekent	betrokken	zijn	bij	
je	buurt	en	onze	stad.	We	willen	dat	inwoners	van	jong	
tot	oud	hier	mogelijkheden	voor	hebben.	Plekken	waar	je	
zonder	drempel	anderen	kan	ontmoeten	en	sport,	cultuur	
of	gewoon	een	maaltijd	kan	delen.	Waar	ook	eenvoudige	
hulp is voor bijvoorbeeld financiële problemen of je 
te	helpen	in	je	eigen	buurt	iets	leuks	te	organiseren.	
Een	buurt	en	stad	die	veilig	is,	waar	door	de	gemeente	
gehandhaafd	wordt	op	vervuiling	en	overlast.	Waar	je	een	
praatje	maakt	met	de	wijkagent	in	plaats	van	dat	je	alleen	
maar	camera’s	ziet	hangen.	Dat	is	een	stad	waar	we	ons	
allemaal	veilig	en	thuis	voelen.

	 	 	Afgelopen	jaren	zorgden	we	voor	gratis	grof	vuil	ophalen,	
voor financiële spreekuren in de buurt, subsidie voor de 
dierenweides	en	het	“comité	Bultpark”,	schroefden	we	de	
controles	op	kamerverhuur	op	en	regelden	we	een	verdubbeling	
van	het	geld	voor	handhaving	vanaf	2022.	

Onze punten en voorstellen:

•	 	Initiatieven	van	bewoners	om	hun	buurt	te	verbeteren	worden	door	de	
gemeente	actief	ondersteund	via	projecten	zoals	“Mensen	maken	de	
buurt”	en	het	“Buurtbudget”.	De	gemeente	zoekt	actief	naar	mensen	
met	goede	plannen	en	helpt	ze	met	behulp	van	de	“ideeënmakelaar”	op	
weg.

•	 	Voor	jongeren	moeten	er	voldoende	(gratis	en	betaalbare)	
voorzieningen	voor	uitgaan	en	ontmoeting	aanwezig	zijn.	Initiatieven	
vanuit	jongeren	verdienen	hierbij	bijzondere	aandacht.	We	stimuleren	
hen	om	zelf	activiteiten	te	organiseren.	Hiervoor	wordt	geïnvesteerd	
in	plekken	waar	ontmoeting	tussen	jongeren	en	uitwerking	van	ideeën	
plaats	kan	vinden,	zoals	Corneel	/	Underground,	Urban	Village,	een	
extra	skatebaan	en	Utopodium.
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•	 	We	maken	het	mogelijk	dat	maatschappelijke	en	culturele	initiatieven	
laagdrempelig	gebruik	kunnen	maken	van	(tijdelijk)	leegstaand	
gemeentelijk	vastgoed.	

•	 	Buurthuizen	zijn	een	belangrijke	ontmoetingsplek	in	de	wijk.	Daarom	
moeten	in	elke	wijk	voldoende	algemene	voorzieningen	zoals	
zorgvoorzieningen,	MFA’s	(multifunctionele	accommodaties	zoals	Atol	
Plaza	en	wijkcentrum	Zuiderzee),	welzijnswerk	en	sportvoorzieningen	
aanwezig	zijn.	

•	 	Openingstijden	van	MFA’s	en	sportzalen	worden	verruimd,	zodat	er	ook	
in	de	avonden	en	het	weekend	meer	gebruik	van	gemaakt	kan	worden.

•	 	Alle	openbare	voorzieningen,	te	starten	met	de	gemeentelijke,	zijn	
toegankelijk	voor	mensen	met	een	beperking	(lichamelijk,	visueel,	
auditief,	etc.).	Hierbij	denken	we	onder	meer	aan	gebouwen	die	volledig	
toegankelijk	zijn	met	een	rolstoel,	een	gebarentolkverbinding	bij	de	
loketten	en	websites	geschikt	voor	blinden	en	slechtzienden.	

•	 	In	elke	buurt	spelen	andere	problemen	rondom	veiligheid	en	
overlast.	Preventieve	maatregelen	ter	voorkoming	van	overlast,	
zoals	de	buurtvaderprojecten,	hebben	de	voorkeur.	Deze	worden	in	
samenwerking	met	de	buurt	ontwikkeld	en	actief	door	de	gemeente	
gesteund.	

•	 	Onveilige	en	overlast	gevende	situaties	worden	onmiddellijk	aangepakt	
en	opgelost.	Het	handhavingsbeleid	wordt	per	gebied	afgestemd	op	de	
daar	ervaren	problemen.	

•	 	Een	wijkagent	die	de	mensen	in	de	buurt	kent	en	gekend	wordt	kan	
problemen	voorkomen.	Er	komen	meer	wijkagenten	bij	en	we	zorgen	
ervoor	dat	zij	voldoende	tijd	in	de	buurt	en	op	straat	kunnen	zijn.	

•	 	Elektronisch	cameratoezicht	is	geen	zaligmakende	oplossing	voor	
onveilige	situaties.	Het	is	een	inbreuk	op	de	privacy	en	het	kost	
bovendien	veel	geld	om	de	beelden	continue	te	bekijken.	Liever	
ondersteunen	we	ondernemers	bij	het	beveiligen	van	hun	winkels	en	
bedrijfspanden
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 5. WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

	 	 	Een	grotere	woning	omdat	je	gaat	samenwonen	of	kinderen	
krijgt,	of	juist	kleiner	en	gelijkvloers	omdat	ze	de	deur	uit	
gaan	en	je	een	dagje	ouder	bent	geworden.	Maar	altijd	
betaalbaar	en	in	een	wijk	die	groen	en	goed	onderhouden	
is.	Om	dit	te	bereiken	moeten	er	veel	woningen	bij	
komen,	moeten	de	wachtlijsten	korter	en	moeten	we	fors	
investeren	in	nieuwe	én	de	oude	wijken.

	 	 	We	werkten	afgelopen	jaren	hard	aan	meer	woningen.	Dit	kost	
tijd	en	dat	hebben	veel	mensen	niet.	Voor	hen	bouwden	we	de	
complexen	“Lars”	en	“Lilly”	en	hebben	we	groen	licht	gegeven	
voor	de	bouw	van	een	groot	aantal	appartementen	in	het	
campusgebied	de	komende	jaren.

			 	 	De	oude	wijken	dreigden	vergeten	te	worden	in	onze	stad.		
De	woningen	zijn	sterk	verouderd	en	verdienen,	net	als	de	
wijken,	een	opknapbeurt.	Als	SP	regelden	we	een	fonds	van	
€ 30 miljoen waarmee we de oude wijken op kunnen gaan 
knappen.	Daar	willen	we	graag	mee	aan	de	slag,	om	ervoor	te	
zorgen	dat	het	geld	op	de	juiste	plek	terechtkomt.

Onze punten en voorstellen:

•	 	Voor	alle	Lelystadse	woningzoekenden	moet	er	een	passende	en		
betaalbare	woning	beschikbaar	zijn.	We	dringen	hiervoor	de	wachtlijsten	
voor	(sociale)	huurwoningen	terug.	Ook	middeninkomens	hebben	recht	
op	een	betaalbare	huurwoning.	We	zijn	terughoudend	met	de	sloop	en	
verkoop	van	huurwoningen.	Wanneer	sloop	noodzakelijk	is,		
compenseren	wij	dit	met	nieuwbouw	elders	in	de	stad.	

•	 	We	bouwen	naar	de	Lelystadse	behoefte.	Hiervoor	laten	we	de	koppeling	
van	aantallen	te		bouwen	(sociale)	huur-	en	koopwoningen	los.	Nieuwe	
wijken	bouwen	we	in	een	mix	van	koop,	sociale	huur	en	middenhuur	
waarbij	er	in	de	wijk	plek	is	voor	zowel	gezinnen,	jongeren	als	ouderen.	
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In	wijken	en	buurten	waar	de	leefomstandigheden	slecht	zijn,	worden	
maatregelen	genomen	om	deze	omstandigheden	te	verbeteren.	Bij	
renovatie	van	(delen	van)	wijken	worden	er	woningen	gebouwd	die	de	
balans	ten	goede	komt.	Bij	de	vestiging	van	sociaal	maatschappelijke	
initiatieven	wordt	gekeken	naar	het	draagvlak	van	de	buurt	en	de		
spreiding	door	de	stad.

•	 	Het	bouwen	van	woningen	voor	jongeren,	senioren,	mensen	in	een	
noodsituatie en andere specifieke doelgroepen wordt bevorderd. 	
We	denken	hierbij	aan	Kangoeroewoningen	voor	mantelzorg,		
levensloopbestendig	bouwen,	Tiny	Houses	en	jongerenwoningen	die	
gemakkelijk	omgebouwd	kunnen	worden	tot	seniorenwoningen.		
Ouderen	kunnen	in	hun	eigen	wijk	blijven	wonen	door	appartementen	
in	de	huidige	wijken	toe	te	voegen.	Dit	maakt	langer	zelfstandig	wonen	
mogelijk,	gaat	vereenzaming	tegen	doordat	bestaande	netwerken	in	de	
wijken	behouden	blijven	en	bevordert	de	doorstroom.		
Ook	experimenteren	we	met	andere	vormen	van	het	ontwikkelen	van	
woningen,	zoals	wooncoöperaties.

•	 	Er	wordt	niet	buitendijks	gebouwd.	Inbreiden	(bouwen	in	stukken	groen	
in	de	bestaande	stad)	kan	alleen	wanneer	er	voldoende	groen	in	de	wijk	
overblijft.	Er	komen	maatregelen	die	ervoor	zorgen	dat	panden	die	lang	
leeg	staan	alsnog	worden	bewoond.
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•	 	Via	een	woonverordening	zorgen	we	voor	voorrang	op	de	woningmarkt	
voor	mensen	die	al	in	Lelystad	wonen.	

•	 	We	gaan	de	overlast	in	de	wijken	door	(illegale)	kamerbewoning	tegen.	
Het	opdelen	van	eengezinswoningen	ten	behoeve	van	kamerverhuur	
wordt	zoveel	mogelijk	voorkomen.	Er	komt	voldoende	en	fatsoenlijke	
huisvesting	voor	arbeidsmigranten	die	voldoet	aan	de	“Roemer-norm”	2).	
Illegale	kamerverhuurpanden	worden	gesloten	en	de	bewoners	elders	
ondergebracht.	

•	 	Huurders	moeten	meer	te	zeggen	krijgen	over	het	huurbeleid,	de	
investeringen	en	andere	belangrijke	beslissingen,	zoals	de	verkoop	van	
woningen	van	de	woningcorporatie.	Huisuitzetting	zonder	zicht	op	ander	
onderdak	en	het	vernietigen	van	inboedel	bij	huisuitzetting	mag	niet	
plaatsvinden.

•	 	(Her)ontwikkeling	van	het	stadshart	heeft	prioriteit.	Wij	willen	dat		
leegstand	van	winkels	en	bedrijven	op	alle	mogelijke	manieren	wordt	
aangepakt,	onder	andere	met	pop-up	stores,	tijdelijke	bezetting	en	de	
ombouw	van	leegstaande	kantoorpanden	naar	woningen.		
In	het	stationsgebied	willen	we	geen	prestigeprojecten.

•	 	De	gemeente	heeft	blijvend	aandacht	voor	gebouwen	en	plekken	in	
onze	stad	die	een	bijzondere	betekenis	hebben.	Plaatsing	op	de		
monumentenlijst	dient	zorgvuldig	maar	niet	te	terughoudend	te		
gebeuren	om	onnodige	sloop	te	voorkomen.

•	 	De	openbare	ruimte	en	openbare	en	andere	belangrijke	gebouwen		
moeten	goed	toegankelijk	zijn	voor	mensen	met	een	beperking.		
Er	komt	extra	aandacht	voor	blindengeleidestroken,	voldoende	bankjes,	
openbare	toiletten	(voor	mannen	én	vrouwen),	goede	en	vlakke		
voetpaden	en	veilige	oversteekplaatsen.

2)	 		
Het	Aanjaagteam	Bescherming	Arbeidsmigranten	onder	leiding	van	Emile	Roemer	deed	50	
aanbevelingen	om	de	positie	van	arbeidsmigranten	te	verbeteren,	waaronder	huisvesting	
onafhankelijk	van	de	werkgever,	een	verplichte	verzekering	tegen	ziektekosten	betere	hand-
having	van	en	toezicht	op	de	woon-,	werk-	en	leefomstandigheden.
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 6. ONDERNEMENDE STAD

	 	 	Op	de	nieuwe	bedrijventerreinen	hebben	zich	de	afgelopen	
jaren	veel	ondernemers	gevestigd,	ondertussen	liep	het	
stadshart	leeg.	We	willen	slim	gebruik	maken	van	de	
ruimte	in	onze	stad	en	nieuwe	plekken	en	kansen	bieden	
aan	startende	en	innovatieve	bedrijven.	We	maakten	al	
een	begin	door	met	opleidingen	en	stages	kwalitatief	
goede	banen	te	creëren	in	belangrijke	sectoren	zoals	de	
(energie)techniek	en	de	zorg.	Nu	is	het	tijd	om	op	de	lege	
plekken de stad beter in te richten. Een stad met meer fijne 
woonwijken	in	plaats	van	vervuilende	industrie,	schone	en	
veilige	bedrijventerreinen	aan	de	randen	en	in	het	hart	een	
aantrekkelijk	centrum	waar	iets	te	beleven	is.

Onze punten en voorstellen:

•	 	De	gemeente	maakt	(waar	toegestaan)	zoveel	mogelijk	gebruik	van	
lokale	aanbieders	van	producten	en	diensten.	Daarbij	worden	kleine	
ondernemers	meer	in	staat	gesteld	hun	producten	en	diensten	aan	de	
gemeente	te	leveren.	Dit	pakken	we	aan	door	onder	andere	de	wijze	van	
aanbesteden	aan	te	passen	en	werk	niet	onnodig	te	clusteren.		
Naast	prijs	wordt	ook	naar	duurzaamheid	en	eerlijke	handel	(Fairtrade)	
gekeken.	

•	 	Bestaande	wijkwinkelcentra	worden	niet	verder	uitgebreid.	Ook		
beperken	we	detailhandel	met	een	winkelfunctie	op	bedrijventerreinen.	
We	stimuleren	de	beschikbaarheid	van	voldoende	winkelruimte	in	het	
stadshart	voor	lokale,	kleine	en	startende	ondernemers.

•	 	De	bestaande	bedrijventerreinen	worden	actief	beheerd	om	verloedering	
en	grootschalige	leegstand	tegen	te	gaan.	

•	 	Waar	mogelijk	worden	binnenstedelijke	bedrijventerreinen	herontwikkeld	
naar	woonwijken.	Hiervoor	worden	onzuinige	en	verouderde	bedrijfs-
panden	gesloopt	en	bouwen	we	nieuwe	woningen	in	de	stad	zonder	dat	
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dit	ten	koste	gaat	van	het	groen.	Bedrijven	vestigen	zich	bij	voorkeur	in	
moderne	energiezuinige	panden	op	de	nieuwe	bedrijfsterreinen	aan	de	
randen	van	de	stad.	

•	 	In	de	binnenstad	moeten	meer	activiteiten	ontplooid	worden.		
Het	centrum	wordt	een	plek	voor	winkelen,	ontmoeten	en	uitgaan.		
We	bieden	meer	mogelijkheden	aan	ondernemers	die	activiteiten	aan-
bieden.	Samenwerking	tussen	ondernemers	in	het	Stadshart	is	hiervoor	
een	belangrijke	voorwaarde.	De	bestaande	BIZ	(Bedrijven	Investerings	
Zone)	moet	hiervoor	worden	aangepast.	

•	 	Risicobedrijven	(bedrijven	met	opslag	en/of	productie	van	gevaarlijke	
stoffen)	horen	niet	in	Lelystad	thuis	en	transport	van	extreem	gevaarlijke	
stoffen	over	het	Lelystads	grondgebied	wordt	zoveel	mogelijk	voor-	
komen.	

•	 	Er	worden	geen	nieuwe	datacenters	in	Lelystad	gevestigd.	

•	 	Nieuwe	bedrijven	zijn	van	harte	welkom	in	Lelystad.	Voorafgaand	aan	
hun	vestiging	moeten	zij	aantonen	hoe	ze	transport	van	goederen	
en	energiegebruik	(onder	andere	zonnepanelen	op	daken)	willen		
organiseren.	Daarnaast	dient	aangetoond	te	worden	hoe	de	huisvesting	
van	arbeidsmigranten	tijdig	wordt	gerealiseerd	waarbij	wordt	voldaan	
aan de “Roemer-norm” en Lelystad niet onredelijk (financieel) wordt 
belast.

•	 	Bedrijven	die	bijdragen	aan	een	gevarieerd	aanbod	van	arbeidsplaatsen	
in	Lelystad	hebben	de	voorkeur.	Behalve	variatie	in	banen	voor		
“theoretisch”	of	“praktisch”	opgeleiden,	moet	Lelystad	een	“inclusieve”	
arbeidsmarkt	hebben,	waar	voor	iedereen	plek	is.

•	 	We	zorgen	voor	voldoende	stageplaatsen	voor	onze	jongeren.
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 7. CULTUUR, RECREATIE EN SPORT

	 	 	Samen	of	alleen	sporten,	je	talenten	ontwikkelen	en	wonen	
in	een	stad	waar	iets	te	beleven	is.	Als	SP	willen	we	dat	dit	
voor	alle	Lelystedelingen	mogelijk	is.	Hiervoor	werkten	
we	aan	versterking	van	het	(jeugd)sportfonds	en	het	
(jeugd)cultuurfonds,	waardoor	de	kinderen	uit	gezinnen	
waar	minder	te	besteden	is	ook	mee	kunnen	doen.	
Daarnaast	wisten	we	voor	de	bibliotheek	de	openingstijden	
en	het	mooie	pand	te	behouden.	Ons	poppodium	Corneel	
wordt	weer	onafhankelijk	en	krijgt	de	komende	jaren	een	
nieuw	gebouw	en	eindelijk,	er	wordt	hard	gebouwd	aan	de	
nieuwe	bioscoop.	De	komende	jaren	willen	we	zorgen	dat	
er	op	het	gebied	van	cultuur,	recreatie	en	sport	nog	meer	te	
beleven	is.	Of	dit	nu	amateurkunst,	een	lokaal	festival	of	de	
speeltuin	in	je	eigen	buurt	is.

Onze punten en voorstellen:

•	 		We	behouden	de	huidige	culturele	instellingen	voor	onze	stad.	Daarbij	is	
van	belang	dat	de	tekorten	die	er	zijn	verder	worden	teruggebracht.

•	 		We	zorgen	ervoor	dat	nieuwe	en	bestaande	recreatieve	voorzieningen,	
zoals	musea,	theaters	en	poppodia,	voor	de	inwoners	van	Lelystad	
toegankelijk	zijn	en	blijven.

•	 		Openbare	voorzieningen	zoals	de	bibliotheek	hebben	volgens	ons	een	
belangrijke	rol	om	mensen	te	ondersteunen.	Daarom	willen	we	dat	
de	bibliotheek	ruime	openingstijden	heeft,	goede	voorzieningen	biedt	
voor kennisdeling en ontmoeting, en financieel toegankelijk is voor alle 
inwoners.

•   Culturele activiteiten zoals film, muziek, theater, concerten (Dancetour, 
Lelystart,	Oldtimerdag,	Bundu	festival,	Jolpop,	Sunsation,	enz.)	die	een	
traditie	geworden	zijn	in	onze	stad	moeten	worden	behouden	en	waar	
mogelijk	worden	uitgebreid.
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•	 		De	gemeente	ondersteunt	en	stimuleert	het	beoefenen	en	presenteren	
van	amateurkunst	in	onze	stad.	Ze	geeft	het	goede	voorbeeld	met	
exposities	van	amateurkunstenaars	in	het	stadhuis.

•	 		Culturele	en	sportactiviteiten	moeten	toegankelijker	worden	gemaakt	
door de financiële drempel (lidmaatschap, kleding, materialen) voor 
deelname	te	verlagen.	Alle	Lelystadse	kinderen	en	jongeren	moeten	lid	
van	een	sport-	en	/	of	cultuurvereniging	kunnen	zijn.	Hierbij	wordt	de	
gehandicaptensport	en	de	toegankelijkheid	van	de	sportaccommodaties	
niet	vergeten.

•	 		We	zorgen	voor	voldoende	sport-	en	spelvoorzieningen	in	de	buurten,	
deze	moeten	toegankelijk	zijn	voor	kinderen	met	en	zonder	een	
beperking.

•   We nemen financiële en maatschappelijke drempels weg en bereiken 
dat	alle	Lelystadse	kinderen	bij	het	verlaten	van	de	basisschool	
minimaal	beschikken	over	het	zwemdiploma	A.

•	 		De	Oostvaardersplassen	gaan	de	komende	jaren	samen	met	enkele	
andere	natuurgebieden	Nationaal	Park	Nieuw	Land	vormen.	Omdat	
dit	park	grotendeels	op	Lelystads	grondgebied	ligt,	benutten	we	
zoveel	mogelijk	de	toeristische	en	recreatieve	mogelijkheden	die	deze	
ontwikkeling	biedt	voor	onze	stad.

•	 		Sterke	en	onafhankelijke	lokale	journalistiek	helpt	de	gemeente	
controleren	en	brengt	problemen	en	initiatieven	van	bewoners	aan	het	
licht.	Daarnaast	informeren	en	betrekken	lokale	media	inwoners	beter	
en	aansprekender	dan	dure	communicatiemedewerkers	vanuit	het	
stadhuis.	We	stimuleren	blijvend	de	aanwezigheid	van	lokale	media	in	
onze	stad.
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 8. VERKEER EN VERVOER

	 	 	Als	knooppunt	van	weg,	water	en	openbaar	vervoer	is	
Lelystad	een	belangrijke	logistieke	plaats	geworden.	Om	
opstoppingen	te	voorkomen	en	de	veiligheid	te	behouden,	
zullen	we	hierin	moeten	blijven	investeren.	Zo	wisten	we	
de	afgelopen	periode	te	besluiten	tot	de	aanleg	van	een	
weg	tussen	de	A6	en	de	Westerdreef	waarmee	we	een	
stap	naar	een	echte	rondweg	maken.	Verderop	in	de	stad	
bouwen we een fietsbrug voor een veilige oversteek naar 
het	“Porteum”.	Ook	in	de	komende	jaren	willen	we	door	
met	investeren	in	veilig	en	schoon	vervoer,	of	dat	nu	met	
de fiets, de bus of de auto is.

Onze punten en voorstellen:	

•	 	Het	unieke	en	veilige	gescheiden	verkeerssysteem	wordt	behouden	en	
waar	nodig	en	mogelijk	hersteld	en	uitgebreid.	De	doorstroming	van	het	
verkeer	moet	bevorderd	worden.	Daarvoor	dient	onderzocht	te	worden	
waar	extra	capaciteit	nodig	is	en	terughoudend	te	worden	omgegaan	
met	het	afwaarderen	van	wegen.	Waar	nodig	dienen	rotondes	
vervangen	te	worden	door	stoplichten.
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•	 	Doorgaand	verkeer	en	vrachtauto’s	moeten	waar	mogelijk	uit	de	wijken	
en	het	centrum	worden	geweerd.	Een	goed	functionerende	ringweg,	
het	doortrekken	van	de	N307	tussen	de	Markerwaarddijk	en	de	
Houtribweg		en	het	oplossen	van	de	verkeersproblemen	bij	het	station	
hebben	daarbij	prioriteit.	Bij	het	station	blijft	een	verbinding	tussen	de	
oost-	en	westzijde	van	de	stad	voor	alle	verkeer.	We	ondersteunen	en	
bieden	ruimte	aan	alternatieve	vormen	van	distributie	met	kleine	en	
milieuvriendelijke	voertuigen	in	de	(binnen)stad.

•  Bij grootschalige ontwikkelingen in de stad moeten fietsroutes meer 
aandacht	krijgen.	Die	moeten	logisch,	goed	onderhouden	en	veilig	
zijn.	Daarbij	moet	er	rekening	gehouden	worden	met	gebruikers	van	
elektrische fietsen, speed pedelecs, bakfietsen, fietsen met een 
aanhanger	en	invalidenvoertuigen.	

•  Er komen meer (bewaakte) fietsenstallingen. Wanneer deze bij het 
station	gevestigd	zijn,	dienen	ze	minimaal	een	half	uur	voor	het	vertrek	
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van	de	eerste	trein	geopend	te	zijn	en	pas	een	half	uur	na	aankomst	
van	de	laatste	trein	te	sluiten.	Fietsenstallingen	moeten	gemakkelijk	
toegankelijk	zijn	en	met	weinig	moeite	gebruikt	kunnen	worden;	
bijvoorbeeld geen fietsen boven elkaar stallen of toegang via een steile 
hellingbaan.	

•	 	Scholen	moeten	veilig	bereikbaar	zijn.	Hiervoor	komen	er	goede	
fietsroutes naar scholen met brede, vrij liggende fietspaden en 
ongelijkvloerse	kruisingen.	Rondom	de	scholen	maken	we	autovrije	
zones	(met	uitzondering	van	gehandicapten	en	bezorgers)	en	in	de	ring	
om	de	autovrije	zone	is	de	auto	te	gast	in	een	gebied	met	brede	stoepen	
en	veilige	oversteekplaatsen.	Het	brengen	van	kinderen	lopend	of	met	
de fiets wordt gestimuleerd. 

•	 	Wij	willen	dat	de	gemeente	zeggenschap	over	de	inrichting	en	
voorwaarden	van	het	openbaar	vervoer	houdt.	Wij	willen	dat	de	
stadsdienst	beter	gaat	aansluiten	op	het	streekvervoer	en	op	de	
spoorwegen	en	ook	voldoende	capaciteit	heeft.	Ook	stellen	we	bij	
de	aanbesteding	van	het	lokale	openbaar	vervoer	als	voorwaarde	
dat	de	bus	blijft	rijden	door	de	woonwijken,	met	haltes	bij	MFA’s,	
zorginstellingen	en	het	ziekenhuis.	

•	 	Voor	doelgroepen	(ouderen,	mindervaliden)	moeten	er	voldoende,	
kwalitatief	goede	en	betaalbare	voorzieningen	zijn	als	aanvulling	op	
het	reguliere	openbaar	vervoer.	Voorbeelden	hiervan	zijn	de	buurtbus,	
regiotaxi,	de	“Opstapper”	en	de	busverbinding	tussen	de	locaties	
Lelystad	en	Harderwijk	van	het	St.	Jansdal	ziekenhuis.

•	 	In	het	centrum	wordt	er	zoveel	mogelijk	(betaalbaar)	geparkeerd	in	
de	garages	of	achter	een	slagboom.	We	beperken	het	straatparkeren	
waar	mogelijk	met	uitzondering	van	de	plekken	voor	laden	en	lossen	en	
de	parkeerplaatsen	voor	gehandicapten.	De	handhaving	kan	hierdoor	
beperkt blijven en de financiële tekorten op het parkeren pakken we 
aan.	Parkeeroverlast	in	de	wijken	rond	het	centrum	en	Batavia	Stad	
wordt	in	overleg	met	de	bewoners	aangepakt	en	opgelost.
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 9. GROENE EN DUURZAME STAD

	 	 	De	stijgende	energieprijzen	zorgen	voor	“energiearmoede”	
in	steeds	meer	huishoudens.	We	willen	dat	in	Lelystad	
verduurzaming	hand	in	hand	gaat	met	de	bestrijding	
van	deze	energiearmoede.	We	maakten	een	begin	met	
verbetering	van	de	duurzaamheidslening	en	de	subsidie	
voor	het	verwijderen	van	asbest.	Grofvuil	ophalen	werd	
op	ons	initiatief	gratis	en	er	komen	meer	oplaadpalen	en	
elektrische	bussen.	Zonnepanelen	zien	we	graag	maar	
wel	op	daken	en	niet	op	landbouwgrond.	We	gaan	de	
biomassacentrales	sluiten,	schone	lucht	in	onze	groene	
stad.

Onze punten en voorstellen:

•	 	De	gemeente	voert	een	duurzaam	milieubeleid	dat	erop	gericht	
is	energieneutraal	te	worden	(uitgezonderd	het	autoverkeer	en	
vliegverkeer).	Het	openbaar	(stads)vervoer	(inclusief	de	pendeldienst	
naar	de	luchthaven)	is	emissievrij.	Energieneutraal	bouwen	wordt	de	
norm.

•	 	De	eerste	stap	in	de	warmtetransitie	is	wat	ons	betreft	het	grootschalig	
isoleren	en	verduurzamen	van	woningen	in	de	bestaande	wijken	om	
besparingen	op	de	energierekening	voor	bewoners	te	realiseren	en	
energiearmoede	te	bestrijden.

•	 	Alle	Lelystedelingen	besparen	door	het	bezit	(bij	koopwoningen)	of	
het	gebruik	(bij	huurwoningen)	van	zonnepanelen,	collectoren	en	
isolatiemaatregelen.	Dit	wordt	door	de	gemeente	gestimuleerd.	De	
gemeente	geeft	hierbij	zelf	het	goede	voorbeeld	en	streeft	ernaar	haar	
gebouwen	zo	energiezuinig	mogelijk	te	maken.

•	 	In	Lelystad	vinden	geen	boringen	naar	schaliegas	of	voor	de	opslag	van	
CO2	plaats.	Boringen	die	nodig	zijn	voor	het	toepassen	van	aardwarmte	
zijn	mogelijk	zolang	dit	geen	gevaar	voor	het	grondwater	oplevert	of	het	
risico	op	aardbevingen	vergroot.
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•	 	Woningbezitters	worden	ondersteund,	zodat	Lelystadse	daken	in	2024	
asbestvrij	zijn.

•	 	We	verbeteren	de	huisvesting	van	het	basisonderwijs	door	nieuwbouw	
of	renovatie.	Hierbij	spelen	kwaliteit	en	verduurzaming	een	belangrijke	
rol.	We	stimuleren	het	grootschalig	toepassen	van	zonnepanelen	op	
schooldaken	(schooldakrevolutie).

•	 	We	beperken	de	hoeveelheid	afval	die	niet	kan	worden	hergebruikt	en	
daarom	moet	worden	verbrand.	Hiertoe	werken	we	actief	samen	met	
de	Groene	Sluis,	Rataplan,	Repaircafe,	etc.	Zwerfvuil,	onder	meer	bij	
de	ondergrondse	vuilcontainers,	wordt	voorkomen	en	actief	bestreden.	
We	voeren	geen	Diftar	(betalen	per	kilo	afval)	in.	Grofvuil	dient	beter	
gescheiden	te	worden.	Het	Afvalbrengstation	mag	alleen	verplaatst	
worden	als	er	op	de	nieuwe	locatie	geen	overlast	voor	omwonenden	
ontstaat.	Uitbreiding	van	de	afvalstort	buiten	de	huidige	vergunning	
staan	we	niet	toe.

•	 	Op	het	onderhoud	van	openbaar	groen	wordt	vanwege	de	waarde	
voor	onze	stad	niet	onnodig	bezuinigd.	De	gemeente	onderhoudt	het	
groen	op	een	milieuvriendelijke	manier.	Dat	betekent	onder	meer	geen	
herintroductie	van	Roundup.

	
•	 	Voor	energieopwekking	maken	we	steeds	meer	gebruik	van	zon	en	

wind.	Aardgas	is	hierbij	een	transitiebrandstof.	Biomassacentrales	
worden	omgebouwd	naar	gas-	of	aardwarmtecentrales	of	gesloten.	
Zonnepanelen	horen	op	daken,	zonneparken	worden	dan	ook	alleen	
verdekt	aangelegd	op	restgronden	zonder	het	landschap	te	vervuilen.	
We	richten	een	gemeentelijk	energiebedrijf	op	zodat	de	opbrengsten	
naar	de	inwoners	gaan	in	plaats	van	naar	buitenlandse	beleggers.

•	 	Het	welzijn	van	(huis)dieren	wordt	bevorderd.	De	landelijke	regelgeving	
is	hiervoor	onvoldoende.	Er	komt	onder	andere	extra	aandacht	voor	
problemen	met	dieren	bij	huisuitzettingen,	bij	mensen	met	sociale-	en/of	
psychische	problemen,	en	voor	de	beperking	van	zwerfdieren	door	de	
castratie en sterilisatie van huisdieren financieel beter bereikbaar te 
maken.
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 10.  WERK EN INKOMEN

	 	 	De	werkgelegenheid	in	Lelystad	groeit.	Afgelopen	jaren	
haalden	we	grote	bedrijven	zoals	Inditex	en	Jysk	naar	onze	
stad.	Ook	ons	Werkbedrijf	groeide	mee,	we	wisten	het	
afschaffen	van	de	sociale	werkplaats	op	te	vangen	en	meer	
Lelystedelingen	aan	een	baan	te	helpen.	Hiermee	willen	
we	door:	passend	werk	dat	loont	voor	iedereen.	Armoede	
gaan	we	tegen,	met	extra	aandacht	voor	kinderen.	
Hiervoor	wisten	we	al	een	bezuiniging	op	de	bestrijding	
van	kinderarmoede	ongedaan	te	maken,	maar	meer	
maatregelen	zijn	nodig	om	armoede	bij	jong	en	oud	tegen	
te	gaan.

Onze punten en voorstellen:

•	 	De	gemeente	moet	zich	actief	blijven	inzetten	om	meer	arbeidsplaatsen	
te	verkrijgen	in	Lelystad.	Daarbij	wordt	er	goed	gekeken	naar	de	
samenstelling	van	onze	beroepsbevolking.	Laagwaardige	bedrijven	die	
vooral	arbeidsmigranten	aantrekken	en	vervuilende	bedrijven	moeten	
actief	geweerd	worden.	De	gemeente	moet	meer	mkb	en	hoogwaardige	
bedrijven	aantrekken.

•	 	Iedereen	wordt	naar	vermogen	aan	werk	geholpen	en	indien	dit	niet	
(direct)	mogelijk	is,	in	de	gelegenheid	gesteld	om	vrijwilligerswerk	met	
maatschappelijke	waarde	te	doen.	De	werkwijze	van	het	Werkbedrijf,	
waarbij	mensen	die	een	vergrote	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	hebben	
scholing	en	begeleiding	krijgen	bij	het	vinden	van	werk,	moet	worden	
voortgezet.

•	 	Het	inzetten	van	mensen	met	een	arbeidsbeperking	wordt	bevorderd.	
De	gemeente	geeft	hierbij	zelf	het	goede	voorbeeld	binnen	haar	hele	
organisatie.	Daarbij	kijken	we	ook	naar	vormen	van	garantiebanen	
zoals	het	project	buurtconciërges	of	gemeentelijke	conciërges	voor	de	
scholen.
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•	 	Werkervaringstrajecten	bieden	voldoende	en	kwalitatief	goede	
begeleiding	op	de	werkplek.	Ook	hebben	ze	een	beperkte	duur.	De	
gemeente	zorgt	ervoor	dat	hier	door	een	onafhankelijke	controleur	op	
wordt	toegezien.

•	 	Werken	moet	lonen.	Met	uitzondering	van	een	scholings-	of	
trainingstraject	met	beperkte	duur,	is	het	minimumloon	de	ondergrens.

•	 	Bij	bestaande	banen	letten	we	erop	dat	er	geen	arbeidsverdringing	
plaatsvindt	door	de	inzet	van	vrijwilligers	of	het	werken	met	behoud	van	
uitkering.

•	 	Lokale	lasten	worden	waar	mogelijk	niet	verhoogd	en	er	wordt	
ondersteuning	geboden	voor	de	laagste	inkomens	door	behoud	van	
gemeentelijke	vrijstellingen,	de	inkomenstoeslag	en	de	gemeentelijke	
zorgverzekering.

•	 	De	gemeente	zorgt	dat	ze	meer	inzicht	in	(verborgen)	kinder-	
en	overerfarmoede	krijgt.	Hieruit	volgt	een	breed	en	concreet	
armoedebeleid.	We	willen	een	uitgebreid	pakket	van	aanvullende	
maatregelen	tegen	kinderarmoede	en	dat	ieder	kind	toegang	heeft	
tot	sport,	muziek	en	cultuur.	Hulp	vanuit	de	gemeente	wordt	gegeven	
op	een	niet-stigmatiserende	manier,	bijvoorbeeld	via	een	neutraal	
betaalmiddel	zoals	de	Lelypas.

•	 	De	gemeente	start	met	een	schuldsaneringsbudget	voor	mensen	die	
problematische	schulden	hebben	en	anders	in	een	traject	volgens	
de	Wet	Schuldsanering	Natuurlijke	Personen	(WSNP)	belanden.	
Het	WSNP-traject	wordt	in	geschikte	gevallen	voorkomen	door	
schulden	direct	af	te	kopen	(schikken).	Dit	bespaart	de	gemeente	
bewindsvoeringskosten	en	beperkt	de	gevolgen	van	een	traject	voor	de	
inwoner	en	eventuele	kinderen.

•	 	Bij	het	handhaven	van	de	wet	door	de	gemeentelijke	sociale	dienst	is	
terughoudendheid	en	zorgvuldigheid	van	het	grootste	belang	wanneer	
er	straffen	en	invorderingen	moeten	plaatsvinden.	Dit	om	nieuwe	of	
stapeling	van	problemen	te	voorkomen.
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 11.  ZORG EN WELZIJN

	 	 	Op	25	november	2018	omarmden	we	met	zijn	allen	ons	
ziekenhuis.	Als	SP	zien	we	dat	er	langzaamaan	steeds	
meer	zorg	terugkeert	maar	we	strijden	door	tot	er	weer	een	
volwaardig	ziekenhuis	met	eerste	hulp	en	bevallingszorg	
staat.

	 	 	Ondertussen	zetten	we	ons	in	voor	jong	en	oud.	Zo	wisten	we	
ervoor	te	zorgen	dat	de	gemeente	de	zeggenschap	over	de	
jeugdzorg	weer	terug	kreeg	en	hielden	we	een	bezuiniging	van	
1	miljoen	op	de	huishoudelijke	hulp	tegen.	Maar	er	is	nog	veel	
te	doen.	Zo	willen	we	goede	zorg	voor	ouderen	in	de	buurt	met	
onze	“Zorgbuurthuizen”,	meer	aandacht	voor	eenzaamheid	en	
meer	waardering	en	ondersteuning	voor	het	harde	werk	van	de	
mantelzorgers	in	onze	stad.	 	 	

Onze punten en voorstellen:

•	 	Geld	dat	de	gemeente	ontvangt	voor	de	Wet	Maatschappelijke	
Ondersteuning	(WMO)	en	Jeugdzorg	blijft	geoormerkt	en	wordt	
daardoor	uitsluitend	aan	de	doelgroep	besteed.	Hierbij	worden	
aanbestedingen	allereerst	op	kwaliteit	en	daarna	pas	op	prijs	
beoordeeld.

•	 	We	zetten	in	op	vroegtijdige	preventie	zodat	voorkomen	wordt	dat	
mensen	later	van	duurdere	gespecialiseerde	zorg	gebruik	moeten	
maken.	Het	algemeen	maatschappelijk	werk	en	de	schuldhulpverlening	
krijgen	voldoende	middelen	om	wachtlijsten	te	voorkomen.	De	
preventieve	zorg	wordt	in	de	buurt,	laagdrempelig	en	dichtbij	de	
inwoners	georganiseerd.	Daarnaast	komt	er	meer	aandacht	voor	het	
bestrijden	van	eenzaamheid.	

•	 	De	eigen	bijdrage	voor	WMO-zorg	maken	we	inkomensafhankelijk.	
Waar	dit	niet	mag	door	landelijke	regels	zoeken	we	de	grenzen	op	door	
bijvoorbeeld	meer	zaken	via	de	bijzondere	bijstand	te	laten	lopen.		
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We	concentreren	ons	hierbij	op	zorg	zoals	de	huishoudelijke	
ondersteuning,	woningaanpassingen	en	hulpmiddelen.	Begeleiding	
sluiten	we	hiervan	uit	om	ernstige	problemen	door	zorgmijders	te	
voorkomen.	

•	 	Het	Persoons	Gebonden	Budget	(PGB)	blijft	behouden	als	volwaardig	
alternatief	en	een	vrije	keuze	naast	het	aanbod	van	zorg	in	natura.	
Daarnaast	zorgt	de	gemeente	ervoor	dat	er	voor	alle	soorten	zorg	
meerdere	(zorg	in	natura)	aanbieders	zijn	zodat	mensen	ook	hier	
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een	keuze	hebben.	Leveranciers	van	hulp(middelen)	gaan	niet	
over	de	indicatie/toewijzing	hiervan	en	er	is	een	onafhankelijke	
klachtenprocedure	voor	mensen	die	tegen	problemen	aanlopen.

•	 	Binnen	de	door	de	gemeente	ingekochte	zorg	voorkomen	we	het	om	
financiële redenen opsplitsen van zorgtaken, mensen krijgen zoveel 
mogelijk	één	zorgverlener.	De	huishoudelijke	hulp	komt	hiervoor	in	
gemeentelijke	handen	en	krijgt	zijn	signalerende	functie	terug.	

•	 	We	willen	dat	het	ziekenhuis	teruggroeit	naar	een	volwaardig	ziekenhuis	
met	eerste	hulp	en	bevallingszorg.	Als	aanvulling	hierop	komen	er	
“Zorgbuurthuizen”.	Dit	zijn	kleinschalig	op	te	zetten	woonvormen,	
toegankelijk	voor	ouderen,	of	die	nu	rijk	zijn	of	armer.	In	deze	
Zorgbuurthuizen	kunnen	ouderen	terecht	die	veel	zorg	nodig	hebben,	
maar	ook	voor	beperkte	zorg.	Tevens	heeft	het	Zorgbuurthuis	een	
buurtfunctie.	Ouderen	kunnen	er	terecht	voor	een	gezamenlijke	maaltijd	
en	voor	activiteiten	en	sociaal	contact.

•	 	Medewerkers	van	door	de	gemeente	gecontracteerde	zorginstellingen	
dienen	zoveel	mogelijk	een	vast	contract	te	hebben	en	een	fatsoenlijk	
salaris	volgens	de	geldende	Collectieve	Arbeidsovereenkomst	(CAO)	te	
ontvangen.	Medewerkers	in	de	zorg	moeten	meer	te	zeggen	krijgen,	ten	
koste	van	de	invloed	van	managers	en	bestuurders.

•	 	De	gemeente	biedt	voldoende	dagbesteding	en	respijtzorg	om	
mantelzorgers	te	ontlasten.	Het	mantelzorgcompliment	en	de	
ondersteuning	voor	jonge	mantelzorgers	blijft	behouden.

•	 	De	gemeente	dient	garant	te	staan	voor	goede	dag-	en	nachtopvang	
voor	dak-	en	thuislozen.
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 12. ONDEREWIJS12.  ONDEREWIJS

	 	 	In	2021	opende	het	“Porteum”	haar	deuren.	De	SP	is	
altijd	heel	kritisch	geweest	op	de	bouw	van	een	dergelijk	
grote	school	en	het	was	ook	niet	voor	niets	dat	we	ervoor	
zorgden	dat	er	een	campus	kwam	in	plaats	van	2	grote	
schoolgebouwen.	We	blijven	ons	ook	de	komende	jaren	
inzetten	voor	veilig	en	kwalitatief	goed	onderwijs.	Dat	
begint	wat	ons	betreft	met	kleine	klassen	in	gemengde	
scholen,	waarbij	er	meer	handen	in	de	klas	zijn	in	plaats	
van	managers	achter	een	bureau.	We	investeren	in	
taallessen,	gezond	leven	en	dat	er	geen	kind	meer	zonder	
diploma	van	school	gaat.	

Onze punten en voorstellen:

•	 	Wij	stimuleren	gemengde	scholen,	de	school	moet	een	afspiegeling	van	
de	maatschappij	zijn,	zij	bereidt	hier	immers	op	voor.

•	 	De	SP	is	tegen	“leerfabrieken”	en	vindt	dat	de	school	een	plaats	is	waar	
aandacht	moet	zijn	voor	individuele	leerlingen	en	waar	de	leerlingen	
zich	thuis	en	veilig	voelen.	De	SP	zal	dan	ook	een	vinger	aan	de	pols	
houden	bij	de	verdere	ontwikkeling	van	Porteum	en	toekomstige	fusies	
van	andere	scholen.

•	 	Meer	stageplaatsen	en	baangarantietrajecten,	met	name	voor	het	
(voorbereidend)	middelbaar	beroepsonderwijs	(vmbo	en	mbo),	door	
betere	samenwerking	met	het	bedrijfsleven.

•	 	Er	wordt	actief	gewerkt	aan	het	aantrekken	van	mbo-	en	hbo-
opleidingen	voor	banen	die	passen	bij	de	(toekomstige)	ontwikkeling	van	
de	arbeidsmarkt	in	Lelystad.

•	 	Ook	Lelystad	heeft	te	maken	met	een	tekort	aan	leerkrachten	en	
te	grote	klassen.	Daarom	investeren	we	in	het	onderwijs	door	extra	
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(ondersteuning	van)	leerkrachten	of	een	conciërge	op	kosten	van	de	
gemeente	ter	beschikking	te	stellen.

•	 	We	oormerken	gemeentelijke	middelen	voor	onderwijs,	hierbij	
voorkomen	we	dat	gelden	worden	uitgegeven	aan	extra	luxe	
gebouwen,	dure	cursussen	en	management.	We	introduceren	een	
(bestedings)norm	voor	scholen	om	in	aanmerking	te	komen	voor	
deze	gelden.	Scholen	met	teveel	reserves,	te	dure	gebouwen,	of	
teveel	overhead	(inclusief	overkoepelende	besturen	en	bijbehorende	
gebouwen)	komen	niet	in	aanmerking.

•	 	Wij	willen	dat	de	gemeente	voortdurend	investeert	in	het	creëren	van	
gelijke	kansen	in	het	(speciaal)	onderwijs;	betere	samenwerking	tussen	
alle	partijen	die	zich	hiervoor	inzetten	is	noodzakelijk.	Taallessen,	
projecten	voor	voorschoolse	educatie	en	toegankelijk	leerlingenvervoer	
zijn	daar	voorbeelden	van.
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•	 	Aandacht	voor	gezond	leven	behoort	thuis	en	in	het	onderwijs	
een	belangrijke	plaats	te	hebben.	De	gemeente	heeft	hierin	een	
stimulerende	rol.	Voorbeelden	hiervan	zijn:	“bewegend	leren”	en	“The	
daily	mile”.	Hierbij	passen	we	op	dat	we	de	leerkracht	niet	overbelasten	
met	extra	taken.

•	 	Taallessen	en	laaggeletterdheid	moeten	gestructureerder	worden	
aangepakt	door	betere	samenwerking	van	al	bestaande	initiatieven	en	
betere	opleidingen	voor	vrijwilligers.	Organisaties	dienen	niet	alleen	
door	vrijwilligers	gedragen	te	worden.

•	 	Er	komen	betere	trajecten	voor	voortijdig	schoolverlaters	door	maat-
werk	te	bieden.	Beter	zicht	krijgen	op	de	daaraan	ten	grondslag	liggende	
problematiek	is	daarvoor	noodzakelijk.	Hierbij	denken	we	aan	versterking	
van	succesvolle	projecten	als	“School’s	Cool”	en	de	in	andere	
gemeenten	succesvolle	“ICT-projecten”	voor	uitgevallen	jongeren.
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TOT SLOT
Alles	uit	deze	uitgave	mag	gepubliceerd,	vermenigvuldigd	en	doorverteld	
worden	zonder	voorafgaande	toestemming	van	SP	Lelystad.

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of tips?
Website:	 lelystad.sp.nl

Telefoon:	 06-44	99	40	07
Mail:	 lelystad@sp.nl

Facebook:	 SP	Lelystad
Twitter:	 @SPLelystad	




