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Vol trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma 2022-2026 met als titel
“Duidelijk, Daadkrachtig en Toekomstgericht”.
Onze speerpunten
1. Lelystedelingen praten mee op een online platform. Meld je idee bij ons!
2. Niet verplicht van het gas af zonder subsidie of compensatieregeling.
3. Versneld realiseren van betaalbare (starters)woningen, huur en koop.
4. Woningbouw gaat niet ten koste van duurzaam groen, zoals onze stadsparken.
5. Het Stadshart floreert met uiteenlopende horecavoorzieningen en winkels.
6. Er komt een fonds van € 200.000 beschikbaar voor eenzaamheidsbestrijding.
7. Bij zorgvragen wordt samen gekeken naar de best passende oplossing.
8. Veilig over straat kunnen, meer handhaving na overlastmeldingen en cameratoezicht.
9. Aandacht voor een gezonde leefstijl en sport is toegankelijk en betaalbaar.
10. Kinderen verlaten de basisschool met een zwem- en fietsdiploma.
11. Voor iedere jongere een passende opleiding zowel in theorie als praktijkgericht.
12. De hondenbelasting wordt volledig afgeschaft. #hondenbelastingwegermee
13. Forse schadeloosstelling als vakantievluchten vanaf Lelystad Airport uitblijven.
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Onze kandidaten
1. Marianne van de Watering

2. Bart Schopman

3. Roel Veldstra

4. Xander Hooites

5. Thomas Srámek

6. Astrid Wals

7. Eddy Nagel

8. Alex March

9. Jolanda Prins

10. Olga Niezen

11. Wout Jansen

© Fotostudio Wierd
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Wie is MOOI LELYSTAD?
Mooi Lelystad is een jonge, lokale politieke partij met een vooruitstrevend en open
karakter, gericht op het bevorderen van duurzaam welzijn van alle inwoners van de
gemeente Lelystad.
Samen gaan we Lelystad MOOIer maken! Mooi Lelystad staat voor nieuw elan, een
nieuwe politieke cultuur. Het belang van de inwoner staat bij ons voorop. Besluiten
nemen wij op basis van feiten en argumenten.
Mooi Lelystad is een partij met de ideale mix van ervaren raadsleden én nieuw talent.
Een partij met een enthousiast team dat de klappen van de zweep al kent én een frisse
blik heeft. Een politieke partij die oprecht respectvol met elkaar samenwerkt en écht gaat
voor wat goed is voor Lelystad.
Mooi Lelystad functioneert onafhankelijk en op basis van een sociaalliberale signatuur.
Wij onderscheiden ons door de wijze waarop wij in overleg treden met de inwoners van
Lelystad. Wij zoeken de dialoog en willen samen met de inwoners onze voornemens,
plannen en idealen verwezenlijken.
Mooi Lelystad heeft nu drie zetels in de raad en neemt met een wethouder deel aan het
college van burgemeester en wethouders.

Successen
•
•
•
•
•
•

Onze motie “Code Rood Jeugdzorg” heeft geleid tot het Rekenkameronderzoek Jeugd,
met tal van aanbevelingen om de jeugdhulp in Lelystad te verbeteren.
Er komt een zelfbewoningsplicht zodat bewoners meer kans maken op een eigen
koopwoning en opkoop door huisjesmelkers wordt tegengegaan.
Wij hebben meegewerkt aan het initiatiefvoorstel om in heel Lelystad een dekkend
netwerk van AED’s te verkrijgen. Dit wordt bekostigd uit het raadsbudget.
Wij zijn voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting. In de afgelopen
periode is de hondenbelasting al gehalveerd.
Onze schriftelijke vragen over lachgas hebben geleid tot een verbod dat is
opgenomen in de algemeen plaatselijke verordening (APV).
Onze raadsleden zijn afgevaardigd in het Fractievoorzittersoverleg, Presidium,
Begeleidingsgroep Omgevingswet, Werkgroep Actieonderzoek Sociaal Domein,
Klankbordgroep Raadsinformatiesysteem en de Vertrouwenscommissie (benoeming
burgermeester).

Mooi Lelystad Online
Wij zijn online te vinden op mooierlelystad.nl en op social media:
• Twitter: @MLelystad
• Facebook: Mooierlelystad
• Instagram: mooierlelystad
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1. Wonen
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Voor alle doelgroepen moet er voldoende (betaalbaar) woningaanbod aanwezig zijn.
Er is een evenwichtige verhouding in het woningbestand, in prijsklassen, woningtypen
en de verhouding huur en koop.
Nieuwe woningbouwlocaties gaan niet ten koste van duurzaam groen, zoals onze
stadsparken.
Versneld 1.500 nieuwe woningen realiseren die betaalbaar zijn, waaronder
starterswoningen met een koopsom tot € 200.000,- v.o.n. of een huurprijs van
ongeveer € 600,- per maand.
De gemeente verleent proactief medewerking aan wooninitiatieven zoals CPO,
woonhofjes voor senioren (gelijkvloers), mantelzorgwoningen en een project voor
Tiny Houses.
Zelfbewoningsplicht voor alle nieuwbouwwoningen en bestaande woningen tot
355.000 euro (NHG-grens) en anti-speculatiebeding om handel in woningen tegen te
gaan, uitgezonderd “woning-flippers” die een verouderde woning na volledige
renovatie tegen een marktconforme prijs verkopen.
Stimuleren van woningbouw met duurzame materialen, zoals hout.
Doelstellingen in de samenwerking tussen de gemeente, woningcorporatie(s) en
zorgorganisatie worden opgenomen in een woonzorgvisie.
Er komen meer woonvormen voor mensen met (beginnende) dementie waar geen
indicatie voor langdurige zorg voor nodig is.
Er zijn voldoende aantrekkelijke voorzieningen aanwezig om je in Lelystad te gaan
vestigen en te blijven wonen.
Overlastmeldingen in wijken worden door handhaving serieus aangepakt.
Bij het verstrekken van een bouwvergunning zijn de beeldregie- en
omgevingsplannen leidend.
Er wordt een beleidsprogramma ontwikkeld voor de aanpak van dak- en thuisloosheid
met de ambitie nul (0) daklozen.

2. Jeugdhulp, Wmo, Participatiewet, Armoede en Schulden
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er komt een fonds van € 200.000 beschikbaar voor eenzaamheidsbestrijding.
Er bestaan geen wachtlijsten zodat hulp snel en efficiënt geboden wordt.
Iedereen die aangewezen is op zorg wordt netjes te woord gestaan en samen wordt
er gekeken naar wat de meest passende oplossing is die aansluit op de zorgbehoefte.
Er is een betere samenwerking tussen de verschillende (vrijwillige) hulpverleners,
zorginstanties, scholen en het gezin, met een vast contactpersoon als regievoerder,
bijvoorbeeld middels rond-de-tafel gesprekken.
Uitgangspunt is dat kinderen thuis kunnen opgroeien in een veilige omgeving.
Bij langdurige zorgbehoeften worden langlopende zorgindicaties verstrekt.
In het kader van kwaliteitsbewaking vinden er controles plaats op de uitvoering van
de verleende indicaties.
Lelystad werkt niet mee aan een eigen bijdrage voor noodzakelijke jeugdhulp.
Geen verdere bezuinigingen op de huishoudelijke ondersteuning.
Mantelzorgers zijn geen professionals en kunnen niet op datzelfde niveau belast
worden. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen en jongeren.
Er wordt voldoende hulp ingezet als senioren of hulpbehoevenden (langer) thuis
moeten blijven wonen, want hun veiligheid en welzijn staan voorop.
Binnen de Jeugdzorgregio Flevoland wordt meer samengewerkt op de terreinen
inkoop, zorgverlening en kennisdeling.
Er zijn genoeg arbeidsplaatsen voor mensen die een beschermde werkomgeving
nodig hebben.
Bij intensieve of langdurige mantelzorg wordt de kostendelersnorm niet toegepast.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijdragen in levensonderhoud door familie of vrienden worden niet gekort op de
bijstandsuitkering, tot maximaal 150 euro per maand, mits er geen
vrijwilligersvergoeding wordt ontvangen.
Er wordt samen gekeken naar wat bij een bijstandsuitkering de meest passende
maatschappelijke tegenprestatie is, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
Continue inzet op de uitstroom van bijstandsuitkeringen.
Sociale activering bij langdurig werklozen.
Effectieve bestrijding van misbruik van sociale voorzieningen.
Mensen vanaf 57 jaar die al twee jaar geen betaalde baan hebben kunnen vinden
komen in aanmerking voor een basisinkomen.
Kinderen leren thuis en op school al om met geld om te gaan; wat je niet hebt, kun je
niet uitgeven.
Alle jongeren behalen een diploma waarmee ze kans maken op een baan en daarmee
in hun eigen inkomen kunnen voorzien.
Er is mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die erop gericht zijn dat
mensen financieel vaardig worden en hun financiën op orde kunnen houden.
Om grote(re) financiële problemen te voorkomen biedt de gemeente proactief
trajecten aan: budgetcoach, budgetbeheer of schuldhulpverlening.
We verruimen de armoederegelingen naar 120% van het sociaal minimum.
Bij dreigende huisuitzettingen wordt het sociale wijkteam betrokken om te kijken
welke hulpverlening er nodig is.
Dieren mogen niet de dupe zijn van de financiële situatie van hun baasje. Voor
minima komt er een regeling die het eerste bezoek aan de dierenarts vergoedt, 100%
van het verplicht laten chippen van honden en katten, 50% van medisch
noodzakelijke kosten en van de castratie/sterilisatie (definitief onvruchtbaar maken)
van katten.

3. Onderwijs, Kunst en Cultuur
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Ieder kind verlaat de basisschool met een zwem- en fietsdiploma.
Goed onderwijs wordt gegeven in schoolgebouwen die in goede staat zijn; die dus
voldoen aan de wettelijke normen en gezonde ventilatiesystemen hebben.
Scholen zijn ook op de schoolpleinen een veilige plek, dus zonder intimidaties of
andere narigheid, waardoor kinderen er met veel plezier naartoe gaan.
Taalachterstanden bestrijden door verplichte voor- en vroegschoolse educatie.
Bij dreigend vroegtijdige schooluitval wordt gekeken naar wat een leerling nodig heeft
om onderwijs te kunnen blijven volgen en zijn diploma te behalen.
Op (basis)scholen vindt er voorlichting plaats over sexting en andere risico’s op social
media.
Er wordt ruimte geboden voor een ambachtsschool, zodat jongeren die goed zijn in
het werken met hun handen een ambacht kunnen leren en daarmee van waarde zijn
voor onze stad.
Er is een ruim aanbod nodig van technische- en zorgopleidingen.
Waar mogelijk wordt topsport en onderwijs gecombineerd gerealiseerd.
Onder de vlag van het sportbedrijf komt er een nieuwe sportvoorziening in de
nabijheid van het Porteum, waar ook de leerlingen bewegingsonderwijs kunnen
krijgen.
De bibliotheek is voor iedereen toegankelijk en hanteert zo ruim mogelijke
openingstijden.
De gemeente faciliteert activiteiten die bijdragen aan een bruisend centrum of ter
promotie van Lelystad, bijvoorbeeld door ondersteuning van evenementen
georganiseerd door vrijwilligersorganisaties.
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•
•
•
•
•
•
•

Culturele organisaties dienen slim met hun geld om te gaan. Minder overheadkosten
betekent meer budget voor culturele activiteiten.
Ieder Lelystads kind krijgt cultuurles, zoals muziek en drama, op school.
Lokaal toonaangevende culturele evenementen stimuleren, zoals Jolpop.
Evenementen in Lelystad worden zo mogelijk op het terrein van de Meent gehouden.
De voorraad ateliers en atelierwoningen wordt uitgebreid. Leegstaande gemeentelijke
panden worden al dan niet tijdelijke broedplaatsen.
Behoud van monumentale gebouwen met een (cultuur) historische waarde.
Aandacht voor het cultureel erfgoed en ons verleden, waarbij er een permanente plek
dient te komen voor de Cornelis Lely collectie.

4. Sport, Gezondheid en Dierenwelzijn
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Lelystad verdient een volwaardig ziekenhuis met plek voor acute zorg, geboortezorg
en een 24-uurs apotheek.
Omdat ongezond gedrag verantwoordelijk is voor bijna 20% van de ziektelast komt
er meer aandacht voor het verbeteren van een gezonde leefstijl.
Sporten in Lelystad is voor iedereen, jong of oud, arm of rijk, gezond of het hebben
van een beperking, dit mag nooit een belemmering zijn voor optimaal bewegen.
Niet-sporters worden gemotiveerd en aangemoedigd om wel te gaan sporten door
middel van proeflessen en campagnes.
Sportevenementen zorgen niet alleen voor meer bezoekers naar Lelystad, dit draagt
ook bij aan een vitaal en energiek profiel met een uitstraling waar mensen graag bij
willen horen.
Er komt een nieuwe sporthal voor racket- en balsport, zoals tennis en padel.
Daarnaast zijn meer moderne en duurzame sportaccommodaties belangrijk.
Sportverenigingen die zelf de sportaccommodatie goed onderhouden ontvangen
daarvoor extra subsidie.
In samenspraak met het gehandicaptenoverleg Lelystad wordt het beoefenen van
gehandicaptensport bevorderd.
De Reuzenberenklauw, Grasaren, Sint-Jakobs(kruis)kruid en de Aziatische Tijgermug
en Bosmug worden met hand en tand bestreden.
De gemeente tolereert geen malafide puppyhandel. Er wordt direct handhavend
opgetreden en waar mogelijk wordt er samengewerkt met de NVWA.
Vanwege de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld komt er een
samenwerkingsverband met lokale dierenartsen.
Dierenleed (mishandeling en/of verwaarlozing) wordt stevig aangepakt, waarbij het
landelijke expertisecentrum dierenmishandeling, (dieren)politie en /of Inspectie
Dierenwelzijn worden betrokken.
Samen met inwoners wordt gekeken waar omheinde speelvelden voor honden kunnen
komen.
Om bijtincidenten en andere ergernissen te voorkomen worden de regels van
hondenetiquette op de gemeentelijke website geplaatst.
Grootschalige intensieve veehouderij wordt beperkt, er komen dus geen megastallen.
Ook de edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen in de Oostvaardersplassen
verdienen genoeg voedsel en beschutting. De gemeente dringt bij de provincie aan op
hun zorgplicht omdat het ‘gehouden dieren’ zijn.

5. Openbare orde, Veiligheid en Integratie
•
•

Iedereen moet altijd veilig over straat kunnen overdag, ’s avonds en ’s nachts.
Permanent cameratoezicht in de aandachtsgebieden: stationsomgeving, stadscentra,
horecapleintje, wijkcentra en andere plekken waar de situatie daar om vraagt.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Handen af van hulpverleners (politie, brandweer, ambulance). Onze gemeentelijke
handhavers (boa’s) worden uitgerust met een bodycam en zij werken op alle dagen
van de week en ook buiten kantoortijden.
We hanteren een zero tolerance beleid ten opzichte van drugs- en alcoholoverlast.
Er komt geen uitbreiding van het aantal coffeeshops.
Bewoners weten weer wie hun wijkagent is en er is meer aandacht voor en
bestrijding van de kleine criminaliteit vooral onder jongeren.
Schade van vernielingen wordt altijd verhaald op de daders en bij minderjarigen zo
nodig op hun ouders.
Meldingen over huiselijk geweld worden serieus genomen om (verdere) escalaties te
voorkomen.
Slachtoffers van mensenhandel, waaronder uitbuiting en gedwongen prostitutie,
worden beschermd en geholpen een nieuwe start te maken.
Alle burgers worden in gelijke omstandigheden gelijk behandeld.
Nieuwkomers leren de Nederlandse taal om zo deel te kunnen deelnemen aan de
Lelystadse samenleving en zij respecteren de Nederlandse normen en waarden en
onze tradities.
Er komt geen permanente vestiging van een asielzoekerscentrum.
Signalen van eerwraak en ander cultureel gerelateerd geweld worden serieus
genomen en daarbij wordt passende ondersteuning geboden.
Er vindt vroegtijdige signalering van radicalisering plaats. De gemeente werkt hierbij
samen met politie, jongerenwerk, scholen en andere ketenpartners.

6. Economie, Stadscentra, Toerisme en Recreatie
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

De gemeente koopt waar mogelijk bij lokale ondernemers in.
De gemeente wordt als vestigingsplaats voor bedrijven actief gepromoot met een
accent op bereikbaarheid per weg, water, spoor en lucht.
Lelystad verwelkomt graag schone en innovatieve bedrijven die (veel) lokale
werkgelegenheid bieden.
Het Stadshart floreert met uiteenlopende horecavoorzieningen en winkels.
Lelystad heeft een aantrekkelijk stadscentrum en goed bereikbare buurtcentra.
De gemeente gaat ruimhartig om met verzoeken voor ontheffing van
winkelsluitingstijden voor ruimere opening, zolang dat geen overlast voor
omwonenden geeft.
Vanwege het bijzondere karakter worden toeristische en recreatieve voorzieningen
aan onze kust en in natuur gepromoot.
Er is een divers aanbod van toeristische voorzieningen van goede kwaliteit.
Recreatieve voorzieningen en toeristische attracties zijn goed bereikbaar en hebben
voldoende parkeergelegenheid.
Er komen op vrijwillige basis vuurwerkvrije zones. Komt er definitief een landelijk
vuurwerkverbod, dan organiseert de gemeente een vuurwerkshow.

7. Mobiliteit, Verkeer, Openbaar vervoer en Lelystad Airport
•

•
•
•
•

Er wordt ingezet op een forse schadeloosstelling bij het alsmaar uitstellen van de
opening van Lelystad Airport. Als alternatieve bestemming van de locatie kan gedacht
worden aan een luchtverkeersschool, bijvoorbeeld voor dronespiloten.
Op koopavonden en nationale feestdagen is het parkeren gratis.
Voor bezoekers van patiënten die klinisch in het ziekenhuis zijn opgenomen komt een
parkeerkortingskaart bij meerdaagse bezoeken.
Centraal in de stad blijft er tussen Lelystad oost en Lelystad west een verbinding voor
langzaam en snelverkeer.
Toegangswegen naar de stads- en wijkcentra zijn auto- en fietsvriendelijk.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Rondom het station zijn er voldoende parkeerplaatsen voor fietsen en scooters.
Reizen met de stadsbus wordt aantrekkelijk met voldoende en in de avond verlichte
bushaltes in woonwijken en bedrijventerreinen. Er zijn beschutting en zitplaatsen.
Het fietswegennet is voorzien van duidelijke bewegwijzering.
Vanwege de lage parkeernorm (0,6) bij het te ontwikkelen stationsgebied, wordt
gekeken welke voorzieningen er nodig zijn om parkeeroverlast, ook in de omliggende
wijken, te voorkomen.
Parkeervoorzieningen in het centrum worden met duidelijke verwijzingen aangegeven
(P-route).
Voor forensen is er genoeg parkeergelegenheid in de nabijheid van het station.
De infrastructuur biedt een veilige verkeersdoorstroming, waarbij wijken,
(stads)centra, natuurgebieden en het buitengebied goed bereikbaar zijn.
Drempels in woonwijken zijn ingesteld op een snelheid van maximaal 30 km.
In het kader van verkeersveiligheid vinden er vaker controles plaats op
snelheidsovertredingen.
Omdat het de verkeersveiligheid vergroot komt er een verantwoord beheer en
maaibeleid van de bermen.

8. Duurzaamheid, Energietransitie, Afval en Milieu
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Niet verplicht van het gas af zonder subsidie of compensatieregeling, in het bijzonder
voor de minima.
In het kader van 0 (nul) op de meter worden bewoners niet meer door de gemeente
verplicht aangesloten op de stadsverwarming.
Vanwege de verplichte aansluiting compenseert de gemeente bewoners bij
exorbitante tariefsverhogingen door de leveranciers van de stadsverwarming.
Bij toepassing van zonne-energie wordt de zogeheten zonneladder gebruikt, dus eerst
op daken en pas als allerlaatste op landbouwgrond.
Bij de evaluatie van het omgekeerd inzamelen wordt gekeken of de ondergrondse
containers gebruikt kunnen voor PMD-afval in plaats van het restafval, omdat een
vuilniszak PMD lichter te dragen is dan een vuilniszak restafval.
In het najaar worden in buurten met veel bomen bladkorven geplaatst om inwoners
te stimuleren hun leefomgeving schoon en opgeruimd te houden.
De gemeente neemt het initiatief voor meer opruimacties met bewoners van
zwerfafval in buurten.
In de komende vier jaar verdubbelen we minimaal het aantal openbare oplaadpunten
voor elektrische auto’s. Bij nieuwe herinrichtingsprojecten worden standaard de
laadplekken meegenomen en naar moderne technieken gekeken, zoals lantaarnpalen
met oplaadmogelijkheden.
Er vindt een participatietraject plaats bij het vaststellen van de locaties van laadpalen
in de openbare ruimte.
We nemen geen risico’s met geothermie (aardwarmte) wat betreft verontreiniging
van grondwater en aardschokken.
Met Clean Energy Hubs (elektrisch, waterstof, et cetera) willen we het verduurzamen
van zwaar goederenvervoer mogelijk maken.
Om de uitstoot van schadelijke stoffen in te dammen en de risico’s op branden te
beperken vinden er controles bij bedrijven en veestallen plaats op naleving van de
milieuregels en op brandveiligheid.

9. Bestuurlijke vernieuwing en Financiën
•
•

Mooi Lelystad start (online) een dynamisch Lelystads Platform, waarbij jongeren en
andere inwoners hun ideeën aan de fractie kenbaar kunnen maken.
Voor klachten komt er een meldpunt. Bij geschillen wordt mediation aangeboden.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Regels waar in de praktijk na herhaalde meldingen niet op wordt gehandhaafd
worden geschrapt.
De dienstverlening van de gemeente is klantgericht, vriendelijk en toegankelijk.
Medewerkers zijn bereikbaar of bellen binnen drie werkdagen terug.
Communicatie vanuit de gemeente is eenduidig en vindt ruim op tijd plaats.
Informatie voor inwoners en bedrijven is digitaal makkelijk vindbaar en overzichtelijk.
Indieners van zienswijzen of bezwaren worden op de hoogte gesteld van de status
van het proces.
Participatie van inwoners en stakeholders wordt door het gemeentebestuur serieus
genomen en er vinden participatietrajecten plaats bij besluiten die alle inwoners
direct aangaan, eventueel met een referendum.
Externe inhuur van personeel wordt beperkt tot het minimaal noodzakelijke.
Deskundige wethouders kunnen inhoudelijk de klus klaren en wonen in Lelystad (of
verhuizen binnen zes maanden naar Lelystad).
Na de verkiezingen wordt er gewerkt aan een raadsbreed akkoord waarbij zoveel
mogelijk partijen zich kunnen aansluiten.
De uitgangspunten voor dit gemeenschappelijke nieuwe beleid zijn de basis waarop
zakelijke profielen van nieuwe wethouders worden geschreven. Iedereen mag daar
vervolgens op solliciteren.
De fractievoorzitters stellen uit hun midden een selectie- en benoemingscommissie
voor de (nieuwe) wethouders samen.
Het college van burgermeester en wethouders informeert de gemeenteraad tijdig en
volledig.
De gemeenteraad krijgt meer grip op en inspraak bij gemeenschappelijke regelingen
en gezamenlijke regionale visies van (Flevolandse) gemeenten.
De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan en verdient daarom ruime griffieen fractieondersteuning.
Om het verschijnsel spookraadsleden tegen te gaan, wordt er in een nieuwe lokale
verordening vastgelegd dat een deel van de vergoeding voor de werkzaamheden van
raadsleden wordt aangemerkt als presentiegeld.
Bij dreigende tekorten op de begroting wordt gekeken naar wat voor inwoners het
meest wenselijk is, geen bezuinigingen of geen lastenverzwaring.
De hondenbelasting is in 2024 volledig afgeschaft, desnoods in twee fases.
Er is een goede balans tussen de gemeentelijke belastingen enerzijds en het
gewenste voorzieningenniveau anderzijds.
Bij nieuwe voorstellen die geld kosten wordt ook gekeken naar nut en noodzaak.
Gemeenschappelijke regelingen zorgvuldig beoordelen en kritisch volgen, waarbij de
gemeenteraad echte zeggenschap heeft.

STEM LOKAAL IN HET STEMLOKAAL
KIES MOOI LELYSTAD, LIJST 13
#MOOILELYSTAD

#GR2022

Pagina 9

