
Aanpakkers met  
toekomstplannen gezocht 
Wat is er nodig voor Flevoland zodat we ook in de toekomst een regio zijn waar het  
fijn wonen, werken en leven is maar tegelijkertijd invulling geven aan de grote  
opgaven? Hoe kunnen we daarvoor plannen ontwikkelen en vooral hoe kunnen we  
hier samen uitvoering aan geven zodat het niet alleen bij plannen blijft?  
Wij zoeken ondernemers en maatschappelijke partners uit Flevoland die willen 
meedenken maar vooral ook samen met ons aan de slag willen gaan. Nieuwsgierig?  
Meld je aan voor de bijeenkomst Samen aan de Slag op 15 december in het 
provinciehuis samenmakenweflevoland@flevoland.nl. En neem gerust een collega  
of ondernemer mee. 

Waar gaat het over?
De provincie heeft, net als heel Nederland, te maken met grote vraagstukken over 
woningbouw, landbouw, economie, water, klimaat, energie en onderwijs. Daarom  
werken de Flevolandse gemeenten, het waterschap en de provincie Flevoland aan  
een toekomstperspectief voor de regio.  
Samen en in overleg met het Rijk schreven zij de Strategische Agenda Flevoland. 
Vervolgens is het doel om met het Rijk tot afspraken te komen. 

Uitgangspunt voor Flevoland is dat we willen bouwen aan een samenleving. Goede 
samenwerking met de maatschappelijke partners en ondernemers is essentieel om met 
de vragen van morgen en overmorgen aan de slag te gaan. Omdat het een belangrijk 
onderwerp is zijn meerdere bestuurders uit Flevoland op 15 december aanwezig; van 
gedeputeerde tot burgemeester en wethouders van verschillende gemeenten, zij gaan 
graag met u in gesprek.

Wat, waar, wanneer en voor wie?
•  Wat: Bijeenkomst Samen aan de slag; uitvoering geven aan het toekomstperspectief 

van Flevoland
• Wanneer: 15 december 2022, vanaf 14.30 uur tot ongeveer 18.00 uur
• Waar: provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1 in Lelystad
• Voor wie: maatschappelijk partners en ondernemers in Flevoland
Aanmelden voor 10 december via samenmakenweflevoland@flevoland.nl

Programma
De bijeenkomst Samen aan de slag staat in het teken van de toekomst van Flevoland.  
U bent na deze bijeenkomst op de hoogte van de langjarige ontwikkelingen in Flevoland 
en het perspectief op de toekomst. Uiteraard is er volop ruimte om uw vragen te stellen 
maar vooral ook om ideeën met elkaar te delen. Meerdere bestuurders die zich met deze 
samenwerking bezighouden zijn aanwezig en gaan graag met u in gesprek. Wij hopen dat 
de oogst van deze dag zal leiden tot een verdere samenwerking in de komende jaren. 

14.30 uur Ontvangst met koffie en thee
15.00 uur Welkom door gedeputeerde Van Gaal
  Toelichting op de samenwerking Flevolandse overheden en afspraken met 

het Rijk
 Hoe geven we daar uitvoering aan?
15.30 uur Deelsessie* naar keuze:
 1. Natuurlijk Fundament, geleid door heemraad Caris
 2. Vitale steden en dorpen, geleid door wethouder Van Dijk (Lelystad)
 3.  Toekomstbestendige economie, geleid door wethouder Veeningen (Almere)
17.00 uur Terugkoppeling en paneldebat
17.30 uur Afsluiting en ruimte voor ontmoeting

*TOELICHTING DEELSESSIES

Natuurlijk Fundament
Dit thema gaat over klimaatrobuustheid, bodemkwaliteit, waterkwaliteit, waterveiligheid 
en biodiversiteit in Flevoland. Deze elementen vormen het fundament van de fysieke 
leefomgeving waardoor het belangrijk is dat ze toekomstbestendig zijn. Dat vraagt om 
duurzaam gebruik en inrichting van stad, land en water.

Vitale steden en dorpen
Hoe geven we invulling aan de nationale woningbouwopgave en werken tegelijkertijd 
aan een toekomstbestendige, vitale en dynamische leefomgeving? Minstens zo 
belangrijk als het bouwen van woningen is het bouwen aan een leefomgeving die steden 
en dorpen maken tot prettige plekken om te leven. Deze aandacht richt zich zowel op 
nieuwe woningbouwontwikkelingen als bestaande woonomgevingen.

Toekomstbestendige economie
We willen niet alleen woningen bouwen maar vooral een samenleving bouwen.  
Daarbij hoort een duurzame regionale economie met sterke economische clusters die 
voor werkgelegenheid zorgen in de regio. Ter ondersteuning hiervan is het verbeteren 
van de ruimtelijk economische infrastructuur van belang: de mobiliteits-, kennis- en 
energie-infrastructuur en goede, passende werklocaties. Het op orde brengen en  
houden van deze randvoorwaarden trekt nieuwe werkgelegenheid en bedrijvigheid aan. 

Perspectief op de toekomst 
Rijk en regio (gemeenten, waterschap en provincie) werken in de Strategische Agenda 
Flevoland (SAF) aan een gezamenlijk perspectief op de ruimtelijke en maatschappelijke 
ontwikkeling van de regio. Dat perspectief voor de Flevolandse samenleving kunnen we 
als overheden alleen realiseren samen met onze partners: bedrijven, kennisinstellingen 
en andere maatschappelijke partners dragen daar aan bij. Daarom nodigen wij u van 
harte uit om met ons mee te denken over deze agenda voor de ontwikkeling van 
Flevoland en de langjarige samenwerking die we met het Rijk hierover willen aangaan. 

Aanmelden
Wij vernemen graag voor 10 december of je de bijeenkomst wilt bijwonen via 
samenmakenweflevoland@flevoland.nl. onder vermelding van je naam en organisatie.

We stellen het zeker op prijs als je deze uitnodiging wilt delen met mensen 
(ondernemers en/of maatschappelijke partners)  uit jouw netwerk.

De gemeenten, waterschap en provincie organiseren dit samen. Wij hopen je te 
ontmoeten 15 december!
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