
 

Onderwerp: Stop de lockdown 

Lelystad, 13 januari 2022 

 

College van B&W, Raadsfracties van Lelystad, 

De rek is er uit bij Lelystadse winkeliers, horeca, cultuur, sportscholen- en organisaties, kappers, 
schoonheidssalons en vele ondernemers. Wij maken ons ernstig zorgen over het tempo waarin 
Lelystad tot “spookstad” aan het verworden is, nu winkels dicht zijn, mensen niet meer kunnen sporten 
en uitgaan en inwoners en ondernemers steeds dieper in sociale- en economisch isolement en 
problemen raken. Dat geldt van jong tot oud. De eenzaamheid neemt toe! De huidige lockdown heeft 
veel ondernemers en burgers keihard geraakt en de gevolgen hiervan zijn niet te overzien als dit nog 
langer voortduurt. Mensen die iedere dag vechten voor hun bestaan, geen zekerheid op inkomen 
meer hebben en een toenemende schuldenlast voor velen. Wij doen dan ook een dringend beroep op 
u als College van B&W en Raadsfracties van onze mooie stad Lelystad. 

De ongelijke behandeling van de zogenaamd “niet essentiële” winkels, kappers, salons, horeca, 
sportscholen en organisaties is niet meer uit te leggen. De ongelijkheid is groot en juist in een stad als 
Lelystad heeft dit direct gevolgen voor werkgelegenheid en bestaansrecht. Op vakantie gaan in een 
propvol vliegtuig of met een luxe cruise is geen probleem, bij onze ooster- en zuiderburen shoppen op 
1,5 uur rijden mag ook allemaal. Het onbegrip is groot, teleurstellend en niet meer redelijk.  

Het gevoel van machteloosheid neemt zienderogen toe in de stad. Steeds meer panden staan leeg, 
oude rolluiken voor de ramen en de verloedering neemt snel toe. Dit ondanks het feit dat onze 
ondernemers hebben aangetoond dat zij wél op een veilige manier gasten en klanten kunnen 
ontvangen en een veilige werkomgeving aan het personeel kunnen bieden.  

Wij maken ons zorgen over de toekomst van onze ondernemers. Over de banen die zij creëren, de 
actieve bijdrage die zij leveren aan de levendigheid van onze stad. Het MKB is de motor van onze 
lokale economie dat moet de overheid maximaal steunen!   

Ondertussen worden veel ondernemers gedwongen te overwegen te stoppen om een dreigend 
faillissement te voorkomen. De schulden stapelen op en de economische effecten zijn niet meer te 
overzien. Het gevolg zal zijn dat er nog meer leegstand komt, een minder aantrekkelijk winkelaanbod 
en forse maatschappelijke en emotionele effecten voor ondernemers en medewerkers, toenemende 
schuldenposities met alle gevolgen van dien in een stad waar de disbalans al groot is. Dit willen wij ten 
alle tijden voorkomen. Dit moeten wij ten alle tijden voorkomen in ons Lelystad! 

In de afgelopen periode hebben onze ondernemers zich aantoonbaar op positieve wijze ingezet om 
de veiligheid te garanderen, zij hebben zich aan de regels gehouden en laten zien dat zij op 
verantwoorde wijze met de maatregelen om kunnen gaan.  

Diverse gemeenten en provincies geven inmiddels duidelijke signalen af, middels brieven en 
oproepen, om winkels en horeca per 15 januari weer te openen. Wij, de Lelystadse VVD, steunen 
deze oproepen van harte en roepen ook ons College van B&W en de raadsfracties op om samen 
deze initiatieven te steunen en hierover per ommegaande met provincie en rijk in overleg te treden! 
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