
Algemene beschouwingen kadernota 2022 - 2025 
Fractie VVD Lelystad   

 

Voorzitter, 

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

Voorzitter, de kadernota 2022-2025 is er een die nogal wat werk en vooral veel tijd heeft gekost van 
de raadsleden om tot gedragen voorstellen te komen. Want wij hebben het al gezegd, Wij gaan graag 
van NEE: naar JA, tenzij. Kiezen is verliezen sprak ik ooit in 2019. Aandacht voor kwaliteit van de 
organisatie en aandacht voor integraliteit, dat verwachten wij van het college. 

Voorzitter, onze amendementen en moties houden wij gestand met extra toevoeging van de 
Inwonerspartij als mede indieners op het amendement Verkoop Maatschappelijk Vastgoed (wat 
ook door het college positief geadviseerd wordt), het amendement Amateurkunsten, omdat juist 
deze groep zoveel extra’s toevoegt en de motie Inkoop (die ook door het college positief 
geadviseerd wordt).  Voorzitter, samen met D66 dienen wij een extra amendement in op 
besluitpunten onder 4.1, 4.2 en specifiek de 3,9 miljoen onbeklemd en tevens zijn wij mede 
indiener op het amendement van o.a. D66 inzake de wenselijke voorstellen. Wat ons betreft 
nemen wij deze besluiten eerst bij de begroting. Ook het amendement aangaande de nieuwe 
Skatebaan kan op onze volle steun rekenen en daarom zijn wij mede indiener van het amendement 
van o.a. Groen Links. Wij dienen mede in op het amendement van de InwonersPartij aangaande de 
Nationale Sportweek en de motie Wapens inleveren van de PVV. De motie besteden middelen 
Jeugdzorg van Leefbaar Lelystad dienen wij mede in.  

Wij zullen mede indienen op Amendement 26b van het CDA inzake de Voorstraat. Wij hebben 
ernstige zorgen over en twijfels bij de oplossingen zodra het Porteum in gebruik genomen wordt en 
leerlingen in grote getalen over deze levensgevaarlijke weg moeten fietsen. Het is wachten op 
problemen, of erger! 

Voorzitter, bij een bloeiende en groeiende stad (en ik zeg het nog maar een keer BOUWEN, 
BOUWEN, BOUWEN, maar wel in de mix!, niet eenzijdig en middelen geënt, kwaliteit voorzitter, 
kwaliteit). Bij een groeiende stad hoort een levendig aanbod van voorzieningen en recreatie. Om dit 
mogelijk te maken dienen wij een amendement in als besluitpunt 47 (in samenwerking met de SP, 
GL, D66 en Forum voor de Ouderen) om het Poppodium een nieuwe positie te geven in onze stad. 
Jong en oud kennen dit fenomeen, een plek die niet mag ontbreken in Lelystad.  

Voorzitter wij hebben een aantal sympathieke moties en amendementen van de collega’s mogen 
ontvangen. Ons stemgedrag zal onze steun verklappen. Tot slot voorzitter… Er moet gebouwd 
worden, daar zijn wij van als VVD. Maar wel met behoud van goede infrastructurele oplossingen, 
bereikbaarheid per auto en in de Mix,  in samenhang… Alle voorstellen die dat niet uitdragen zullen 
onze steun niet krijgen, geld is niet altijd prioriteit, kwaliteit van de stad wel. 

Tot zover in de tweede termijn. 


