Speerpunten Sterk Lokaal Flevoland
a. Flevoland bevorderd dat inwoners een fijne, veilige provincie is om in te
wonen, te werken en te recreëren.
b. Samen bouwen aan een innovatief en creatief Smart Multimodaal
Infrastructuur Test en Certificatie Centrum in Marknesse.
c. Voor de aanleg van een nieuwe rondweg aan de zuidkant van Lelystad
goed voor de doorstroming van het verkeer in Lelystad.
d. De provincie geeft het voorbeeld voor een gezonde en schone
leefomgeving waarbij duurzaamheid centraal staat.
e. Wij behouden de bestaande ziekenhuizen in Flevoland, met goed
bereikbare en volwaardige zorg en er komt een groot onderzoek gericht op
leefstijl, vitaliteit, gezondheid en tevredenheid.
f. De provincie stimuleert de gemeenten en woningbouwcoöperaties voor
snelle realisatie van betaalbare woningen voor jong en oud.
g. Een goede balans tussen volwaardig OV en wegeninfrastructuur.
h. Er komt een Flevolands fonds om eenzaamheid te bestrijden
i. Geen lastenverzwaring voor de inwoners van Flevoland
j. Geen verhoging van de provinciale opcenten (extra wegenbelasting) en
gratis busvervoer voor gepensioneerden in de daluren.
k. Er komt een adequaat subsidiefonds voor ouderen die hun huidige woning
levensloopbestendig willen maken.
l. Energietransitie mits deze voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.
m. Er komen geen windmolens meer bij in onze provincie en blijven ver weg
van de woonkernen.
n. De leegloop van dorpen baart ons zorgen, daarom komt er een subsidie
voor winkeliers die zich in dorpen willen vestigen
o. Een goede bereikbaarheid van deze dorpen is essentieel.
p. Gezondheidszorginstellingen moeten snel en goed bereikbaar zijn, ook met
openbaar vervoer.
q. Parkeerkosten bij deze gezondheidsinstellingen zijn gratis.
r. Wij willen dat op elke plaats in de provincie internet met hoge snelheid
beschikbaar is.
s. Wij willen dat de provincie bijdraagt aan het 'vergroenen' van de zes
gemeenten, door minstens 200.000 duizend extra bomen te planten
tussen 2023-2027.
t. Wij willen de werkgelegenheid op het platteland stimuleren.
u. Dierenwelzijn hebben wij hoog in het vaandel.
v. Wij houden vast aan de regulering door geboortebeperking van de grote
grazers doormiddel van de prikpil in de Oostvaardersplassen.
w. Er dient voldoende beschutting tegen barre weersomstandigheden voor de
grote grazers dieren in de OVP en deze ‘gehouden’ dieren worden door
Staatsbosbeheer op tijd bijgevoerd.
x. Wij vinden dat grondeigenaren langs alle akkers zogenaamde
'akkerranden' met kruidenrijk gras aanleggen.
y. Natuur moet je beleven! Wij vinden dat alle natuurgebieden bereikbaar en
toegankelijk moet zijn iedereen.
z. Geen grootschalige intensieve veehouderij in Flevoland.

