Manifest Noordoostelijk Flevoland

Burgemeester en Wethouders van Dronten, Urk en Noordoostpolder
Overwegende dat:
op 20 maart 2019 verkiezingen zijn gehouden voor de Provinciale Staten van Flevoland;
een nieuw College van Gedeputeerde Staten van Flevoland aantreedt;
een Collegeprogramma wordt ontwikkeld voor de periode 2019-2023;
de Provincie Flevoland een belangrijke rol heeft in het faciliteren van de in Flevoland gelegen gemeenten;
onze gemeenten samen 100.000+ inwoners huisvesten
onze gemeenten een voorname rol spelen als het gaat om agrofood, de maakindustrie en de maritieme
sector
• onze gemeenten actief deelnemen in de economische regio Zwolle, en derhalve een verbindende schakel
zijn met dit netwerk
•
•
•
•
•
•

besluiten samen op te trekken voor het behartigen van de
gezamenlijke belangen en ambities en roepen het Provinciaal
bestuur van Flevoland op, zich actief in te zetten en/of middelen
beschikbaar te stellen voor:
• de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Noordoostelijk Flevoland in zijn algemeenheid
o versterken recreatie en toerisme
o versterken agrofood cluster
o het behoud van vitale kernen
• de bereikbaarheid over de weg van het gebied Noordoostelijk Flevoland, in casu:
o De verbreding van de N50 (Overijssels deel)
o De verbreding van de N307 en de aansluiting op de N50
o Een nieuwe rondweg om Urk vanaf de A6
• een hoogwaardiger rechtstreeks openbaar vervoersverbinding vanuit het landelijk gebied richting de
belangrijke OV-knooppunten in de regio;
• het realiseren van hoogwaardig openbaar vervoer naar het Noorden via Noord Flevoland met een station
nabij Emmeloord.
• het realiseren van een extra verbinding tussen Noord Flevoland en Oost-Flevoland naast de Ketelbrug
• een verdieping en verbreding van de vaarverbinding tussen de Ketelbrug en de sluizen bij Kornwerderzand
• het behoud van goede basiszorg en de snelle bereikbaarheid van acute zorg in de directe omgeving van
onze gemeenten
• een structurele (financiële) samenwerking met de Regio Zwolle, ter ondersteuning van onze gemeenten

en gaan vervolgens over tot de orde van de dag.
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