
STERKE MENSEN DIE TROTS ZIJN OP 
HUN ZELFBEWUSTE, DYNAMISCHE STAD
Jij wilt leven in een stad die bruist 
Een groene stad. Een levendige stad. Een stad die je zekerheid en 
veiligheid geeft. Waar je makkelijk een huis vindt en een baan die bij je 
past. Goede scholen om je talent te ontdekken en te ontwikkelen. Waar  
je kunt genieten van natuur en strand. Iedereen. Waar je jezelf kunt zijn. 
Een stad met toekomst. Een stad om trots op te zijn. 

Laten we van Lelystad zo’n stad maken. Samen. 
Samen brengen we bij elkaar wat nodig is: mensen, kennis, geld. Samen 
brengen we de natuur de stad in. Vernieuwen we het Stadshart. Pakken 
we de oudste buurten aan. Maken we prachtige nieuwe natuur. Maken 
we een mooi strand voor iedereen. Ontwikkelen we vernieuwend en 
onderscheidend onderwijs. Zorgen we voor werk voor iedereen. Samen 
maken we van Lelystad een mooie, gezonde stad. 

Wat we doen 
• We maken Lelystad hoofdstad van de nieuwe natuur
• We maken de stad sterk
• We vernieuwen de jaren ’70 en ’80 buurten
• We bundelen onze krachten om elkaar te versterken
•  We ontwikkelen vernieuwend en onderscheidend onderwijs
• We worden een sterke economische kracht in de regio
•  We zorgen dat in Lelystad iedereen z’n dromen waar kan maken

Doe je mee? 

EEN KRACHTIG ECONOMISCH PROFIEL
Door samenwerking en regionale positionering

Lelystad ligt in de krachtigste economische regio van het land, de 
Metropoolregio Amsterdam. De Lelystadse economie is jong en divers. 

We willen dat de Lelystadse economie zich specialiseert en een krachtige 
regionale meerwaarde levert.

We willen een economie die toekomstgericht is, een stabiele basis 
kent en focust op enkele belangrijke sectoren, zoals logistiek 

en agrofood. Een economie die floreert door samen 
te werken en meer economische activiteit te 

ontplooien.

Doel: de economische stabiliteit van 
Lelystad vergroten. 

IEDEREEN DOET MEE
Door leren en werken

We willen meer mensen aan 
het werk helpen. We willen dat 

iedereen die in Lelystad opgroeit 
ziet: hier kan ik mijn eigen bedrijf 

beginnen, of hier kan ik gewoon een 
goede baan hebben.

Werken geeft je leven structuur. Het geeft 
een stabiel inkomen. Het geeft je de kans om 

een bijdrage te leveren aan je eigen toekomst 
en die van de samenleving. En dat is goed voor je 

eigenwaarde. 

Doel: de werkgelegenheid en arbeidsdeelname naar 
het landelijk gemiddelde brengen. En een stad zijn waar 

het gemiddeld inkomen in de buurten boven het landelijk 
gemiddelde ligt. 

EEN VITALER LEVEN
Door zelfstandige bewoners

We willen dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar 
talenten te gebruiken in hun leven. Ook diegenen die 
dat niet helemaal alleen kunnen. Dat iedereen de 
kans heeft om te doen waar hij/zij goed in is. Dat 
mensen vitaal zijn en gezond kunnen leven. Zodat 
iedereen een bijdrage kan leveren aan een 
succesvolle samenleving, door te doen daar 
waar hun hart ligt.

Wanneer mensen de ruimte hebben te 
doen waar ze goed in zijn, levert dat 
de stad heel veel energie op. Komen 
er tal van nieuwe initiatieven in 
de stad. Voorkomen we dat 
mensen afglijden. Vergroten 
we de veerkracht van de 
Lelystedelingen.

Doel: een stad zijn waar 
positieve gezondheid de 
norm is, waar mensen 
werken met hun 
talenten. 

EEN STERKE  
GEVARIEERDE STAD
Groei door een veelzijdig 
aanbod groene en  
bijzondere woonmilieus

Met een veelzijdig woningaanbod 
kunnen we de aantrekkingskracht van 
Lelystad veel groter maken. En het mooie 
is: binnen de stad is alle ruimte om nieuwe 
woningen neer te zetten en te groeien.

Zo maken we van Lelystad een stad waar je 
betaalbaar woont in een mooie, natuurlijke 
omgeving. Trekken we nieuwe bewoners aan, maken 
we het prettig samenleven en hebben we alles wat 
daarvoor nodig is in onze stad. 

Doel: we vernieuwen de stad waar en wanneer dat kan, in 
bestaande buurten en aan de randen. 

ECHTE BUURTVERNIEUWING
Slim en groen veranderen

We willen voor huidige bewoners van de oudste buurten 
nieuwe kansen scheppen. Met een veelzijdig aanbod van 

woningen, met betere voorzieningen en meer natuur. 

Het worden de buurten van de toekomst: duurzaam, energieneutraal 
en met natuurbeleving. De momenten van aardgasvrij maken en groot 

onderhoud kunnen we mooi gebruiken om deze omslag in te zetten en te 
financieren. 

Doel: prettiger samenleven dat past bij de bewoners. En: aantrekkelijke, toekomst
bestendige buurten maken. 

AANDACHT VOOR TALENTONTWIKKELING
Door vernieuwend, onderscheidend onderwijs

We beginnen bij de jeugd. Onze jeugd kan net zo veel als de 
jeugd elders in het land. Echt. Die overtuiging willen we in de 
hele stad terugzien. Bij ouders, leraren, sportverenigingen, 
bedrijven.Hoe beter we onze jeugd opleiden, hoe groter de kans 
dat ze hun leven op een gezonde en onafhankelijke manier 
kunnen vormgeven. 

Doel: beter onderwijs op onze scholen en een herkend profiel als 
stad van eigentijds en toekomstgericht onderwijs.

EEN STERKE IDENTITEIT
Hoofdstad van de nieuwe natuur

Lelystad ligt midden in een Nationaal Park en is 
omringd door water, groen en ruimte. De positie 

van ‘hoofdstad van de nieuwe natuur’ gaan 
we versterken. Want in de stad voel of zie je 

daar nog te weinig van. Daarom brengen 
we de natuur de stad in. Als we dat doen, 

krijgt de stad een herkenbaar en sterk 
eigen karakter; het wordt een stad 

waar iedereen wil wonen vanwege de 
geweldige mix van stad en natuur. 

Doel: Lelystad heeft een herkend 
profiel als hoofdstad van de  

nieuwe natuur.
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