
 
 

Ik wil leven in een omgeving… 

…Waar ruimte is voor sport 
 
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van 
sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten.  
 
 Wij vinden dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn. De gemeentelijke 

verantwoordelijkheid is daarbij beperkt tot breedtesport en tot sport voor mensen met een 
beperking. 

 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. 

 Wij willen dat gemeentelijke sportvoorzieningen van goede kwaliteit en sociaal veilig zijn.  
 Sportvoorzieningen moeten professioneel worden beheerd. Aan de gebruikers van 

sportvoorzieningen (zowel clubs als individuele sporters) mag hiervoor een redelijke 
bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk. 
 

…Waar aandacht is voor kunst en cultuur 
 
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de 
creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie.  
 
 Cultuur in Lelystad is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs 

en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkst. 
 Een goed niveau van culturele voorzieningen en activiteiten versterkt de economische 

kracht en vergroot de aantrekkingskracht van Lelystad. 
 Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en 

cultuur van Lelystad kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te 
koesteren. Daarbij horen ook cultuur-historische evenementen zoals de 
Sinterklaasintocht. 

 Wij willen dat de gemeente contact met cultuur stimuleert, zodat een breed publiek hier 
kennis mee kan maken. Deze eerste kennismaking kan ervoor zorgen dat inwoners van 
Lelystad blijvend gebruik gaan maken van het cultuuraanbod en zelf deel gaan nemen 
aan culturele activiteiten. 

 Wij vinden het belangrijk dat culturele instellingen zo veel mogelijk eigen inkomsten 
genereren, zodat de gemeente zo weinig mogelijk subsidie hoeft te verlenen.  

 Samenwerking tussen kunstinstellingen kan door middel van een gerichte inzet van 
subsidie of sponsoring worden bevorderd. 

 Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de 
basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie. 

 Wij willen dat Lelystad jongeren meer ruimte biedt om zich te ontspannen of uit te gaan. 
Daarbij valt te denken aan meer strandjes, meer evenementen gericht op jongeren en 
meer uitgaansgelegenheden waar jongeren zich thuis voelen. 
 
 

  


