Eenheid door verscheidenheid
SterkLokaalFlevoland
‘VAN’ en ‘VOOR’ iedereen!
Voorwoord
SterklokaalFlevoland praat mee in het landelijk platvorm van Onafhankelijke
Partijen NL en stimuleren en faciliteren lokale partijen in de zes gemeenten van
Flevoland.
SterkLokaalFlevoland heeft nadrukkelijk een lokaal totaalprogramma. Kort en
overzichtelijk. De groene partijen leggen het accent op het milieu, de VVD komt
vooral op voor de hogere inkomens en de andere partijen hebben hun ambities
veelal niet kunnen waarmaken. SterkLokaalFlevoland legt in dit programma
terecht de nadruk op ‘de lokale politiek’
Waarom u 15 maart 2023 op SterkLokaalFlevoland gaat stemmen!
Voorheen kon u in Flevoland alleen op landelijke politieke partijen stemmen. Nu
kunnen ook lokale stemmers bij de provinciale verkiezingen op ‘Lokalen’
stemmen! Alle burgers tellen mee in onze zes gemeenten. Van jong tot oud,
boeren, burgers en buitenlui, kleine en grote ondernemers. We mogen trots zijn
op een provincie die groeit, vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt, waar weer
verbinding komt tussen de generaties, waar burgers zich veilig kunnen voelen,
waar we tradities en onze cultuur koesteren, waar managers het niet alleen voor
het zeggen hebben en waar de menselijke maat weer gaat tellen.
Werk en inkomen
 SterkLokaalFlevoland wil dat Iedereen die kan werken ook werkt.
 Extra ondersteuning voor Flevolanders die buiten hun schuld hun baan
verliezen
 Uitkeringen zijn in het beginsel tijdelijk en wie in een
uitkeringssituatie belandt moet zo snel mogelijk weer aan het werk
worden geholpen.
 Voor mensen die wel willen maar niet kunnen is een langdurige
ondersteuning beschikbaar en waar mogelijk worden deze mensen
gestimuleerd vrijwilligers werk te doen.
 Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen snel van een
uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan.
 De provincie stimuleert werkgevers met een loonsubsidie om mensen
met een grote afstand op de arbeidsmarkt weer aan te nemen.
 SterkLokaalFlevoland neemt een post ‘Armoedebeleid’ in de
provinciale begroting op.

Onderwijs en arbeidsmarkt
 SterkLokaalFlevoland stimuleert onderwijs en bedrijfsleven gericht op
de praktijk met elkaar af te stemmen.
 Voor iedereen die recht heeft op een uitkering is onderwijs en/of
omscholing uitermate belangrijk.
 Het vroegtijdig verlaten van school door jongvolwassenen is een punt
van zorg voor SterkLokaalFlevoland. De gemeenten en de provincie
dienen voortijdige schoolverlating zo veel als mogelijk tegen te gaan.
 SterkLokaalFlevoland vindt dat de terugkeer van een Ambachtsschool
in Flevoland mogelijk moet zijn.
 SterkLokaalFlevoland is voor realisering van hoger onderwijs met
name in de sectoren Zorg, Horeca, Toerisme en Innovatie.
 Voor het stimuleren van innovatie is voor de gemeenten een
stimulerende- en faciliterende rol weggelegd.
Zorg, preventie, sport en bewegen
 Niet alleen de spoedeisende zorg is 7 dagen per week beschikbaar,
ook bijv. huisartsen en poliklinieken moeten toewerken naar 7 dagen
per week geopend. De gemeenten gaan dit actief stimuleren.
 De provincie en gemeenten moeten streven naar kwalitatieve
goede thuiszorg op maat, mantelzorgondersteuning, en dagbesteding,
waarbij verschillen in uitvoering in de WMO met (beter presterende)
omliggende provincies en gemeenten worden weggewerkt.
 Goede mantelzorg-initiatieven om samen en gezamenlijk te wonen wil
SterkLokaalFlevoland gaan ondersteunen en eventuele
belemmeringen vanuit de gemeenten wegnemen.
 SterkLokaalFlevoland wil gemeentelijke registratie mantelzorgers,
zodat financiële en andere maatregelen ter ondersteuning en
waardering van de mantelzorgers op een eenvoudige manier
uitgewerkt kunnen worden.
 De zelfstandigheid van ouderen en/of verzorgenden dient
gewaarborgd te zijn.
 De provincie en gemeenten gaan activiteiten om ouderen,
mindervaliden en jongeren meer en langer te laten bewegen
stimuleren en ondersteunen.
 SterkLokaalFlevoland vindt het een kerntaak dat jeugdigen gezond en
veilig kunnen opgroeien
o En hun talenten kunnen ontwikkelen en participeren.
 De jeugd- en gezinsteams kunnen alleen goed werken als zij de
benodigde jeugdexpertise in huis hebben.
 SterkLokaalFlevoland vindt dat het kind altijd voorop staat.
 Investeren in laaggeletterde burgers loont
 Sportvisserij is voor jong en oud een ontspannende buitenactiviteit.
SterkLokaalFlevoland vindt dat er expliciet aandacht moet zijn voor
verbetering van de mogelijkheden van deze buitensport, met name
om het stedelijk water voor de sportvisserij geschikt te maken.

Wonen en bouwen
 Er moeten snel tienduizenden woningen gebouwd worden in
Flevoland, in het lage-, midden- en hoge segment.
 SterkLokaalFlevoland wil dat de gemeenten woningcorporaties actief
stimuleert om voldoende, betaalbare en levensloopbestendige- en
energiezuinige woningen te bouwen voor starters, senioren en
chronisch zieken.
 De lokale regels voor het bouwen moeten waar nodig zodanig worden
aangepast dat er MEER leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt
gebouwd.
 Familiehuizen, waar drie generaties van een familie met elkaar
samenwonen, worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op
gemeentelijke heffingen.
 SterkLokaalFlevoland ziet toekomst in het ‘Thuishuisproject’ dat
bestaat uit het Thuishuis als kleinschalige woonvorm voor
alleenstaande ouderen.
 Inwoners in de gemeenten die langer dan twee jaar staan
ingeschreven voor een huurwoning, hebben voorrang op anderen.
 De overlast voor burgers en bedrijven moet zo veel mogelijk worden
beperkt door strenge handhaving regels geluidsbelasting.
 Permanente bewoning op recreatieparken onder bepaalde
voorwaarden wordt mogelijk gemaakt. Dit zal positieve gevolgen
hebben op de doorstroming van de woningmarkt.
Schoon Veiligheid en dierenwelzijn
 Geen intensive veehouderij, biologische landbouw wordt gestimuleerd.
 Geen grote milieu bedreigende bedrijven in Flevoland
 100 km/u op alle provinciale wegen, handhaving hoort daarbij.
 Dierenwelzijnsbeleid en zorgplicht is een must in het algemeen en in
de Oostvaardersplassen (OVP) in het bijzonder.
o SterkLokaalFlevoland is voor geboortebeperking bij grote
grazers inde OVP middels een prikpil.
o Afschotvergunningen van grote grazers in de OVP is ons een
gruwel.
Openbaar vervoer
 Busvervoer stuit goed aan op treinvervoer
 Vervoer over water wordt gestimuleerd
o Lelystad-Markerwadden
o Zeewolde-Harderwijk/Ermelo
 Gratis busvervoer in daluren voor gepensioneerden en studenten.
 Gereduceerd tarief voor studenten en ouderen.
 Bushaltes zijn verlicht en goed bereikbaar, ook voor mensen met een
beperking (Agenda 22).

Bestuurlijke vernieuwing en financiën
 Wij zijn voor een bindend en correctief referendum.
 Wij zijn voor zogenoemde ‘zakencolleges van B&W en GS’.
 Wij zijn voor het instellen van een kiesdrempel.
 Wij zijn voor een gekozen burgemeester en commissaris van de Koning.
 Wij zijn voor aanstelling van onafhankelijke commissievoorzitters.
 De begroting en meerjarenbegroting zijn altijd sluitend.
 Wij zijn wars van interne inhuur.
 Bereikbaarheid van de overheid is essentieel.
 Brieven worden altijd binnen maximaal drie weken beantwoord.
 Inspreken van inwoners in Staten- gemeenteraadsvergaderingen is te allen
tijde toegestaan en is vast agendapunt.
 Soepele afhandelingen voor het afgeven van vergunningen.
 Strenge handhaving op Milieu, Visserij en dierenwelzijn.
 Verkiezingen Waterschappen:
o Geborgde zetels voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en
natuurbelangen worden afgeschaft:
o Geborgde zetels vinden wij ondemocratisch, alle zetels dienen op een
democratische wijze tijdens de verkiezingen worden gekozen.

