
ONS...voor wie echt om 

 de polder geeft! 
De lokale Partij….dienstbaar en voor uw belang! 

Beste kiezer, 

ONS staat voor Onze Nieuwe Samenleving. Al sinds 2006 is ONS Noord-

oostpolder vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Wij staan voor een sa-

menleving die continu in beweging is en dat geldt ook voor onze prachtige 

Noordoostpolder. Dat vraagt geen star vastomlijnd 4-jarig politiek pro-

gramma maar een meerjarenvisie waarlangs je onze Noordoostpolder wil 

(door)ontwikkelen. Een visie die een doorkijk geeft waar we in de toe-

komst willen staan.   

 

ONS neemt u graag mee in ons visiedocument dat wij de komende perio-

de voor u gaan uitwerken en realiseren. Het zal onze leidraad worden 

voor besturen. Luisteren naar de inwoners en plannen aan u voorleggen. 

U participeert hierin.  

 

We wonen in een prachtig gebied dat is ontstaan uit pioniersschap, ambi-

tie, passie en hard werken. ONS koestert de Noordoostpolder, de polder 

waar u woont. De ontwikkelingen worden afgestemd op uw behoefte. En 

daarbij willen wij als ONS, de identiteit van de Noordoostpolder bescher-

men. Wij waken over de Polder en zorgen ervoor dat er geen onrecht aan 

ons gebied wordt aangedaan. 

 

Landelijke partijen hebben vaak gedeelde belangen. Lokale partijen heb-

ben maar één belang. Het welzijn van de gemeente en haar bewoners. Ik 

hoop dat u ONS daarin wilt steunen. 

 

Berthoo Lammers 

Fractievoorzitter ONS Noordoostpolder 

 Breid Zorg uit en benut de kans voor terug-

keer van een goede 2
de

 lijns zorg te begin-

nen met Moeder en Kindzorg. 

 Bewaken van de karakteristieke identiteit 

van onze Noordoostpolder. Geen nieuwe 

Megawindturbines bij Ramspol/Kadoelen en 

Schokkerhaven/Ketelbrug.  

 Stop aantasting van ons unieke gebied door 

zonnepanelen op landbouwgrond en onge-

breidelde aanleg van kassen.  

 Voorkom aantasting van Keuzevrijheid bij 

het kiezen van je woning in ons gebied. Zet 

in op mix van prijsklassen en pas geen voor-

rangsbeleid toe! Kosten transitie naar aard-

gasvrije woningen niet op burgers verhalen. 

 Burgers en bedrijven kunnen veel beter be-

trokken raken bij de besluitvorming. Actieve 

participatie door advies burgers dwingend 

meenemen in besluitvorming!  
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Het            10 punten/visieplan 

5. Werkgelegenheid & leefbaarheid 

ONS streeft ernaar om de leefbaarheid in de Noordoostpol-
der te versterken door ondernemerschap te stimuleren en 
door het voeren van een krachtig citymarketing en acquisitie-
beleid. Ook het verenigingsleven is een wezenlijk en onmis-
baar onderdeel van onze samenleving. ONS zal dat blijven on-
dersteunen; voldoende voorzieningen voor cultuur, spel en 
sport is een essentieel onderdeel hiervan. ONS vindt dat de 
kracht van de participatie ligt in de kennis over de burgers, 
over hoe de burgers benaderd willen worden en hoe zij wil-
len participeren. ONS wil bij de invoering van de nieuwe om-
gevingswet dit jaar burgers en bedrijven vanaf het begin meer 
betrekken bij de besluitvorming in hun omgeving.  

4. Wonen 
Door in te zetten op een brede mix van prijsklassen en func-
ties zorg je dat mensen in de wijk kunnen blijven wonen, 
ook als hun inkomsten veranderen. Keuzevrijheid bij het kie-
zen van je woning en de mate waarin je invloed kunt uitoe-
fenen op je omgeving, verhogen je woon en leefgenot. Het 
bouwen van woonzorgcomplexen, zoals de geplande in-
richting van het voormalige Dokter Jansenziekenhuis ter-
rein en Tiny Houses is een visie die ONS voorstaat. 

8. Infrastructuur… de Lelylijn 
De verbetering van de lokale en interlokale infrastructuur 
blijft hoog op de agenda staan. Bereikbaarheid van Noord-
oostpolder is essentieel. ONS is positief over de Lelylijn. Wij 
zijn van mening dat de daaraan gekoppelde woningbouw-
uitbreiding verantwoord moet en niet tegen de visie van 
Leefbaarheid mag indruisen. Onze gemeente kan zelf goed 
bepalen met welke snelheid woningbouwontwikkeling zal 
plaatsvinden. De Noordoostpolder mag niet het symboli-
sche afvalputje worden van de Randstad. 

10. Financiën 
ONS vindt dat de financiële bijdragen van de inwoners aan 
de gemeente zo laag mogelijk moeten worden gehouden en 
waar mogelijk gerelateerd aan voorzieningen voor álle in-
woners. Strenge controles op subsidieverstrekking. Geen 
verhoging OZB om de verliezen te compenseren, maar het  
bestuur aansprakelijk stellen bij mismanagement. 

9. Natuur en biodiversiteit 
Investeren in natuur en biodiversiteit is een belangrijk onder-
deel geworden van onze economie. Het zorgt voor een grote-
re toekomstwaarde van de leefomgeving en voorkomt maat-
schappelijke en economische schade. ONS wil het verschil ma-
ken door in elk onderdeel van het systeem te investeren in na-
tuur en herstel van biodiversiteit. Stedelijke ontwikkeling in 
Noordoostpolder op wijk, dorp en stadsniveau zou hieraan 
moeten bijdragen. ONS wil meer ‘stadsnatuur’ stimuleren. 

2. Herstel van het Zorgaanbod  
ONS weet dat een versterking van de Zorg voor ons gebied en 
regio haalbaar is. Uitbreiding door het Antoniusziekenhuis zal 
ONS van harte stimuleren. 24/7 2de lijns basiszorg met Moeder 
en Kindzorg en Spoedeisende Eerste Hulp blijft ons streven.  

1. Veiligheid en Samenleving  
Voor vertrouwen in de rechtstaat als institutioneel stelsel 
is vertrouwen in veiligheid op straat onmisbaar. Maar he-
laas, ook in onze Noordoostpolder ervaren inwoners over-
last, voelen zich onveilig of worden het slachtoffer van cri-
minaliteit. Agrariërs bij wie kostbare navigatieapparatuur 
wordt gestolen en die niet meer hun nering kunnen uitstal-
len omdat diefstal schering en inslag is. ONS wil dat dit 
stopt! ONS blijft tegen een coffeeshop en kiest naast inten-
sieve voorlichting op scholen voor streng en preventief 
(handhavend) optreden tegen drugshandelaren en drugs-
gebruikers. 

6. Transparantie Openbaar Bestuur 
ONS constateert aan de hand van meerdere Rekenkamer-
rapporten dat de gemeenteraad betere besluitvormings-
kaders moet stellen en het College effectiever moet con-
troleren op de uitvoering. Controle kan alleen plaatsvin-
den als alle  informatie aangeboden wordt. ONS pleit voor 
een sterkere duale raad. Dat betekent een cultuuromslag 
die wij in het kader van transparantie van controleerbare 
informatie naar burger en raad zullen bepleiten. 

3. Immigratie en arbeidsmigranten 
Nederlandse wetten en Westerse waarden zijn leidend. Ook 
in de Noordoostpolder. Identiteitspolitiek, zoals het afdwin-
gen van quota en het uitwissen van onze geschiedenis, splijt 
het land en moet worden tegengegaan. Wij maken géén ex-
cuses voor wie we zijn. ONS verwerpt alle initiatieven die on-
ze polderidentiteit cultureel, maatschappelijk en economisch 

op het thema sociale leefbaarheid aantasten. Onze visie is dat 
wij geen voorkeursbehandelingen toepassen!  

7. Jeugdzorg 
Er moet een bredere blik ontstaan op jeugdbeleid, in samen-
hang met het beleid voor kinderopvang, onderwijs, arbeids-
toeleiding en gezinsondersteuning. ONS wil meer inzicht op 
de vragen en problemen waar kinderen, jongeren en gezinnen 
in een bepaalde wijk tegenaan lopen. Dat kan door samen met 
lokale partners belangrijke feiten, cijfers en kwalitatieve infor-
matie in kaart te brengen en te duiden om de grote toe-
stroom in de jeugdzorg tegen te gaan. 



De ONS kandidatenlijst 

Met trots presenteren wij de kandidatenlijst  van ONS 

Noordoostpolder  voor de komende Gemeenteraads-

verkiezingen van 16 maart a.s. 

Inwoners let op! Op dit moment zijn er  

initiatieven gaande om megawindturbines 

langs de dijk Ketelbrug/Schokkerhaven en  

Ramspolbrug/Kadoelen te plaatsen!  

 
ONS Noordoostpolder vindt dat ons landschap ernstig wordt 

aangetast als de plannen doorgaan. Poldermensen horen niet 

achter een 200 meter hoog hek van megawindturbines. 

 

ONS Noordoostpolder zal zich blijven verzetten tegen de komst 

van megawindturbines om onze prachtige Polder. Wij willen dat 

de unieke identiteit van de Polder behouden blijft en niet wordt 

aangetast. De harmonie van ons landschap mag niet verstoord 

worden. ONS is fel gekant tegen zonnepanelen op dure land-

bouwgrond. Plaatsing op industriële daken en overheidsgebou-

wen volstaat. ONS wil en staat voor een prettige fysieke woon- 

en leefomgeving!  

!...ONS waakt over het behoud van uw leefomgeving..!  

 

 

 

ONS  
staat voor blijvend 
gratis parkeren en 
winkeliers mogen 
zelf bepalen of ze 
open willen zijn op 
de zon– feestdagen. 

ONS 
 geeft mensen 

graag invloed op 
hun eigen leefom-
geving. Starters 
gaan wij facilite-

ren.  

ONS 
vindt: “Wie  kennis 

neemt van kunst en erf-
goed en daar bewust 

mee bezig is, ontwikkelt 
begrip voor normen en 

waarden.” 

ONS 
wil ge e n stalen  

omheining rond de  
polder in de vorm van  
megawindturbines. 

Kosten transitie aardgas-
vrij wonen niet op burger 

verhalen. 

ONS  
vindt het verenigings-
leven een wezenlijk en 
onmisbaar onderdeel 
van de samenleving en 
zal dat blijven onder-
steunen en stimuleren. 

ONS 
 wil geen verdere  ver-
nietiging van ons lande-
lijk gebied. Wij waken 
over behoud van ons  
karakteristieke polder-

landschap. 

 

 ONS 
 is tegen voorrangs-
beleid bij toewijzing 

woning aan  
statushouders en/of 

asielzoekers. 

ONS 
steunt en faciliteert de 
agrarische sector. Het is 
de motor van ons gebied. 
Bij nieuwe innovatieve 
of duurzame ontwikke-
lingen moet creatief 
worden meegedacht. 

ONS  
investeert in Cul-
tuur en Cultureel 
Erfgoed om Sociale 
Leefbaarheid en ge-
biedspromotie te 

versterken.  

ONS  
Investeert in Stads-
natuur. Meer groen 
in de centra van 

woongebieden. Wij 
blijven vasthouden 
aan ‘vrij parkeren'. 

ONS  
zet fors in op  

armoedebestrij-
ding.  Meer mensen 
kunnen naar ver-
mogen aan het 

werk geholpen wor-
den. 

ONS  
staat voor terug-
keer 2de lijns Zorg 
en SEH. Herijking 
Jeugdzorgproble-

matiek noodzakelijk  
om toestroom te 

stoppen. 

X 

Nr. Naam Plaats 

 
1 

 
Berthoo Lammers 

 
Emmeloord 

2 Bert Jan Aling Emmeloord 

3 Sacha Werkman Emmeloord 

4 Helga Wiedijk Emmeloord 

5 Tonny Borgijink Emmeloord 

6 Tanny Molenaar-Pausma Marknesse 

7 Hans Geluk Nagele 

8 Rob van Vilsteren Kraggenburg 

9 Sigrid Bosman Emmeloord 

10 Martin Tank Emmeloord 

11 Peter Blauw Emmeloord 

12 Cees Dekker Emmeloord 



Steun ONS Noordoostpolder 
 
Bent u politiek geïnteresseerd en wilt u wat voor de Noordoost-
polder betekenen?  Sluit uw visie aan bij die van ONS? 
 
Stem ONS Noordoostpolder als u echt om de Polder geeft. 
 
ONS Noordoostpolder wil de Noordoostpolder verantwoord ver-
sterken en ontwikkelen. We willen een brede maatschappelijke 
lokale beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar 
zich ook vertakt in de hele samenleving.  
Wilt u ONS verder helpen, neem dan contact met ons op en 
meldt u dan aan op de website www.onsnoordoostpolder.nl 

Word lid van ONS Noordoostpolder, praat, denk en beslis mee 

over de toekomst van onze Polder.  

Wij staan de komende jaren voor grote opgaven, waaronder woningbouw en de mogelijke 

komst van de Lely-lijn. Dat betekent een grote schaalsprong met vele nieuwe inwoners de 

komende decennia. ONS staat daar positief tegenover, maar we moeten dus zeer verant-

woord omgaan met onze ruimte. Er zal krachtig vooruitziend beleid gemaakt moeten  

worden. ONS wil zich sterk maken voor tijdige en effectieve beleidskaders en gaat die uitda-

ging graag met u aan. Niet later, maar nu!  Ik hoop dat u ONS daarin wilt steunen. 

 

ONS, lokaal & onafhankelijk! 

Sinds kort is ONS Noordoostpolder ook aangesloten bij de Onafhankelijke Senaats Fractie (OSF) in de Eerste Kamer.  

Zij vertegenwoordigen de Lokale Partijen in Nederland.  In Flevoland hebben lokale partijen zich daarom verenigd in 

Sterk Lokaal Flevoland. Dat levert ONS meer slagkracht op.   

Voorzitter Peter Blauw: “...Lokale partijen maken de afstand tussen de burgers en de overheid kleiner.  ONS Noordoost-

polder heeft hart voor lokale belangen, waarbij wij onze burgers centraal stellen.  Onafhankelijk en niet gehinderd door 

enige landelijke partijdruk...!”    

 

ONS, fractie bezoeken?  Schroom dan niet contact op te nemen met een van onze raadsleden. Wilt u dat wij contact met 

u opnemen?  Dat kan uiteraard. Mail dan naar fractieons@gmail.com en wij nemen  contact met  op.  

 

Volg ONS op Facebook 

https://www.facebook.com/ONSNoordoostpolder 

 

Volg ONS op Youtube (video's van raadsbijdragen) 

www.onsnoordoostpolder.nl  - button [Youtube]  

 

Volg ONS op Twitter 

https://twitter.com/FractieONSNOP 

 

Volg ONS op Instagram   

https://www.instagram.com/

onsnoordoostpolder/ 

Stuur ONS een e-mail 

fractieonsnop@gmail.com 

ONS Noordoostpolder op Social Media 

16 maart 2022  
Gemeenteraadsverkiezingen 

 

  Stem   Lijst 5 
 
 

ONS Noordoostpolder is al vanaf 2006 een gedegen,  
betrouwbare lokale  politieke partij die maar één belang  

vertegenwoordigt: uw belang!  

Peter Blauw,  voorzitter ONS 


