
Algemene beschouwingen kadernota 2022 - 2025 
Fractie VVD Lelystad   

Voorzitter, 

In moeilijke tijden is zaak positief vooruit te kijken…., bouwen aan Next Level! 

Voor ons ligt de kadernota 2022-2025. 

Voorzitter om te beginnen spreken wij graag onze dank uit naar alle mensen in de zorg, het 
onderwijs, de hulpdiensten en iedereen die onder moeilijke omstandigheden werkt. Onze gedachten 
gaan ook uit naar alle mensen in de Horeca, de ondernemers, de cultuur sector, de jeugd, ouderen 
en allen die hard getroffen zijn door de langdurige onzekerheid rondom COVID-19.  

De VVD wil graag het college en ambtelijke organisatie op voorhand bedanken voor de geleverde 
inspanningen op deze kadernota.  Voorzitter,  gelet op de omstandigheden zijn wij positief over deze 
kadernota. Het sociaal domein is een belangrijk dossier in onze samenleving. Aandacht voor ggz, 
ouderenzorg, jeugdhulp, armoedebestrijding en werk blijven onze aandacht nadrukkelijk vragen. Wij 
zijn hoopvol over de aanpak van deze dossiers en zien dat daar hard aan gewerkt wordt. Uiteraard 
zullen wij toezien op de resultaten van hetgeen in plannen is voorgesteld. Graag spreken wij op 
voorhand ons vertrouwen uit.   

Natuurlijk is ook de fysieke omgeving voor Lelystad belangrijk aangezien dit onze leefomgeving 
bepaald. Na de zomer openen wij het Porteum waarbij groepen kinderen vol vreugde, sportief op de 
fiets, door de stad gaan. De nieuwbouw van woningen zal een impuls krijgen, waarbij wij de hoop 
uitspreken dat dit zal leiden tot de groei van onze stad van de nieuwe natuur in alle facetten.  En u 
begrijpt voorzitter, wij zijn voor Bouwen, Bouwen, Bouwen in de mix. Dat betekent dat realisatie 
belangrijk is. Minder papieren visies, agenda’s en koersdocumenten moeten leiden tot zichtbare 
vooruitgang. Deze signalen krijgen wij ook uit de stad. 

Voorzitter, de fractie van de VVD vraagt aandacht voor ons economisch klimaat, aandacht voor 
gevestigde ondernemers en een effectief vergunningenbeleid. Hiervoor dienen wij, samen met 
Forum voor de Ouderen, een motie op inkoop motie in. De omgevingswet en een goede 
implementatie hiervan kan ons daarbij helpen om een open, transparante en kansen creërende 
overheid te zijn. Wij gaan graag van NEE naar JA, tenzij.  

Voorzitter, bij een bloeiende en groeiende stad hoort een levendig aanbod van voorzieningen en 
recreatie. Wij noemen de komst van het Van der Valk Hotel, de bioscoop en de kustzone. Wat kan er 
dan nog beter? Wat er beter kan is uitgaan in Lelystad. Om dit mogelijk te maken dienen wij een 
amendement in als besluitpunt 47 (samen met de SP en Forum voor de Ouderen) om De 
Underground een nieuwe positie te geven in onze stad. Jong en oud kennen dit fenomeen, een plek 
die niet mag ontbreken in Lelystad. De VVD draagt ook de amateurkunsten een warm hart toe en 
dient daartoe een amendement in als besluitpunt 48.  

Omdat de VVD ervoor pleit dat de gemeente zich richt op haar kerntaken dienen wij een 
amendement in, samen met Forum voor de Ouderen, dat aandringt op verkoop van 
maatschappelijk vastgoed als besluitpunt 49 dat nadrukkelijk niet voor dat doel wordt ingezet.  

Voorzitter wij hebben een aantal sympathieke moties en amendementen van de collega’s mogen 
ontvangen. Wij dienen mede in op het amendement van de InwonersPartij aangaande de 
Nationale Sportweek en de motie Wapens inleveren van de PVV. Voorzitter, de fractie van de VVD 
zal niet instemmen met oplossingen zover deze leiden tot lastenverzwaring voor bewoners. 
Voorzitter wij zien een mooie toekomst, een (economisch) aantrekkelijke stad met een sociaal sterke 
en duurzame samenleving waar mooi wonen, ondernemen en werken centraal staan.  Tot zover in 
eerste termijn voorzitter… 


