
Kort verslag Wijkraad Lelystad Haven/Hollandse hout op 3 oktober 2018 in buurthuis 

de windhoek 

Aanwezig: penningmeester Jacques Peters, secretaris Petra van Duist 

Geïnteresseerden: Kees Dee, Marja van Mastrigt, Ineke Blankenvoort, Leo Schouwenaar, Frans de Boer, HG van 

Piggelen, Anneke Peters Wijers, Ber vd Brink, Paul van Haasteren,  e.v.a.  

Afwezig met bericht: Paul van de Berge, Judith Fernandes  

Voorzitter van deze avond: Hans Kregting (adviseur wijkraad) 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en heet wethouder Nelly den Os en haar 2 col-

lega’s van de Gemeente welkom. 

 

1. Mededelingen: 

De lange Jammer adopteert de jeu de boule baan op het werkeiland. Een contract hierover is in de maak. Het on-

derhoud hiervan is dus gegarandeerd. 

Zaterdag 3 november organiseert Lelykracht voor het eerst in Lelystad het huiskamerfestival. Artiesten treden op 

in huiskamers of tuinen van bewoners. In Lelystad zuid/west en zuid worden nog huiskamers gezocht. De con-

certen zijn openbaar en gratis toegankelijk. 

Straat op de kaart (22-23 september jl.) was een daverend succes. Veel mensen hebben op staat staan dansen. Dat 

smaakt naar meer! Onder meer door de lekkere hapjes van Samsam die goed aftrek vonden. Alles is schoon op-

gegaan! 

2. Verslag vorige vergadering is goedgekeurd. 

 

3. Het woord is aan onze eerste gast: mevrouw den Os.  

Zij heeft 2 ambtenaren van de gemeente mee genomen. T.w. mevr. Carmen Abels (bewonersconsulent) en de 

heer Manfred Haveman (beleidsadviseur WMO)  

Mevrouw den Os stelt zich eerst even voor: 

Sinds 3 maanden wethouder en lijsttrekker voor de PvdA.  

38 jaar woonachtig in Lelystad en nu in het Hollandse Hout. 

Heeft gewerkt in het onderwijs, jeugdzorg en nu dus voor gemeente Lelystad. 

 

Onze tweede gast: Dick Komen 

Voorzitter van alle wijkraden in Lelystad en beheerder wijkraden website. 

Met daarin een mail functie en een nieuwsbrief functie. 

Ingekomen brief: 

 

Groot onderhoud 

Met betrekking tot het groot onderhoud. De plannen hieromtrent zullen in 3 tot 4 fases aan de klankboordgroep 

worden getoond. Het gedeelte van de sushibar tot de eerste rotonde zal als laatste worden meegenomen zodat de 

wijk bereikbaar blijft. 

 

Vraag van bewoner: 

Waarom hebben we nieuwe en zo felle straatverlichting gekregen? 

Antwoord van de wethouder: het was zo en zo tijd om deze te vervangen. Daarbij heeft men gelijk gekozen voor 

led. Dat is 70% goedkoper en bevatten sterker licht i.v.m. de eisen van de veiligheid in buurten. 

Lelystad haven was op sommige stukken te duister. 

 

Buurtbegroting wordt toegelicht door Manfred haverman: 

De buurtbegroting speelde al een tijd en lag ook een tijdje stil. 

Gelukkig is de uitvoering hiervan weer vlot getrokken. 

Met de beschikbaar gestelde €75.000 door de gemeente zijn 5 projecten zo goed als gerealiseerd. 



Behalve nog het boodschappenproject. 

Plan 1 Paradiso: 

Er zijn machines aangeschaft t.b.v. het onderhoud van het openbaar groen. 

Daar is een adoptieovereenkomst over getekend met Olaf Pauw van surfschool Paradiso. 

De machines blijven eigendom van de gemeente. Er zijn vlonders geplaatst, en er worden picknick tafels ge-

plaatst. Al deze zaken worden ook onderhouden door Olaf. 

Plan 2 AED: 

2 AED’s zijn aangeschaft met hufterproof buitenkasten. Deze zijn geplaatst op buurtcentrum de windhoek en op 

de Lemmerkade. Beiden hebben camera toezicht. 

In LH zijn er 5 AED’s beschikbaar. In HH één. De AED in gezondheidscentrum de Haven is niet beschikbaar na 

17.00 uur. De EHBO/AED training kost €35,- wordt vergoed door uw zorgverzekeraar (bij een aanvullende ver-

zekering) of vakbond. Daarna kunt u zich registreren bij de hartstichting met als doel om een netwerk te creëren 

van oproepbare deskundigen.  

Plan 3 Boodschappenhulp project 

Dit project heeft meerdere starts gehad en er is tot op heden niets uit voortgekomen. 

Sociale componenten als centraal ophalen van de goederen, bestellen op centrale P.C. met P.C. cursus in bv 

buurtcentrum is een pré. 

Plan 4 Speelveldje 

Dit veldje is gerealiseerd met kunstgras en een bevindt zich in de buurt van de skatebaan. 

Er is gesproken met jongeren die het project hadden ingediend.   

Wensen zijn naar beneden bijgesteld door gebrek aan eigen inbreng in de vorm van geld en mankracht.  

Plan 5 Strandje schermer.  

Men dient voorzichtig te zijn met het woord “Strandje”. 

Dit ivm regels en wetgeving zoals bv het verplicht plaatsen van toiletten. 

Dit plan kan toch gerealiseerd worden binnen het eerste idee. Het waterschap is nu betrokken. 

Het plan ligt momenteel stil i.v.m. de periode v.h. jaar. In het voorjaar gaat men op zoek naar buurtbewoners die 

betrokken willen zijn en blijven bij het onderhoud. 24 oktober staat er een avond gepland met buurtbewoners.  

 

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen aan de wethouder: 

Hans Knegting stelt gelijk de vraag: Waar is het mis gegaan in de communicatie? 

Nelly: Eerst moet er in de buurt overeenstemming komen. 

Er moet goed met elkaar worden overlegt en deze zaken kosten tijd. 

Misgegaan klink erg negatief. 

Hans: De communicatie gaat niet goed. De voortgang is onduidelijk en initiatiefnemers vallen dan af. 

Nelly: Hiervan kunnen we dan leren. De nadruk ligt op het managen van de verwachtingen.  

Het verwachtingspatroon van de bewoners ligt anders. 

 

Opmerking uit de zaal: De gemeente denkt te moeilijk! 

Nelly: Participatie is van twee kanten. 

De bewoners krijgen zeggenschap, maar je moet er wel wat voor doen. 

 

Carmen Abels neemt het woord: 

Het strandje aan de schermer is spontaan ontstaan. Daar er in het verleden zand opgespoten moest worden is dat 

daar neergelegd. Het strandje ontstond spontaan en de bewoners waren erg enthousiast. Er ontstonden kosten 

door zwerfafval en verzakkingen. Beheer openbare ruimte besloten toen het strandje te laten voor wat het was. 

Dus geen onderhoud  en natuurlijke begroeiing. 

Opmerking uit de zaal: Het strandje aan de knardijk was er ook nog en dat lag veel meer beschut. 

 

Verslag projecten buurtbegroting door Manfred Haveman: 

Voor de boodschappenhulp is in principe € 5.000,- uit getrokken. 

Indien dit niet van de rond komt gaan we verder met aanvraag 6 in rij. 

Hier gaat de projectgroep over. 

 

 

 



De toekenning is nu als volgt: 

Paradiso: € 17.500,- 

AED:  € 5.000,- 

Veldje:  € 20.000,- 

Boodschappen € 5.000,- 

Strandje  € 27.500,- 

Overige ideeën zijn in te dienen bij de motiemarkt volgend jaar. 

Het ontbrekende hekje bij het voetbalveldje zou kunnen worden aangevraagd bij b.v.“Mensen maken de buurt”,  

de Rabobank, een Sponsorloop etc.  

In alle gevallen zullen ook buurtbewoners de handen uit de mouwen moeten steken. 

 

4. Van het wijkpreventie team is vanavond niemand aanwezig dus door naar het volgende punt. 

 

5. Stand van zaken AED door Hans Knegting 

Iedereen die AED cursus heeft gedaan kan zich aanmelden op de site van de hartstichting. 

Men kan dan vrijwillig worden opgenomen in een waarschuwingssysteem die bij een hartstilstand de twee 

dichtstbijzijnde mensen oproept. 

1. Een persoon gaat direct naar de patiënt. 

2. De tweede persoon krijgt een melding met de code van de dichtstbijzijnde AED box. 

De hulpverleners bieden d.m.v. AED hulp ter plaatse tot de ambulance ter plaatse is. 

De cursus EHBO/AED kost normaal €95,- en nu € 35,- en komt ieder jaar terug. 

Maar we zijn nog bezig om ook de laatste € 35,- vergoed te krijgen. 

Registreren na de cursus is erg van belang. 

De AED van het gezondheidscentrum doet buiten openingstijd ook niet mee. 

Dit project is geen activiteit van de wijkraad. 

 

6. Rondvraag: 

Een bewoner meldt overlast van het buurthuis. Er worden feesten gegeven.  

Antwoord: De wijkraad verwijst door naar manager buurthuis en neemt notitie van de klacht. 

Hoe staat het met het filmpje t.b.v. de werving van een nieuwe arts van het gezondheidscentrum.  

Antwoord: Dit filmpje is van de baan moo de nieuwe organisatie van het centrum. 

De heer Kees Dee (web host WR) vraagt of men het verslag op de website wil.  

Antwoord: Het bestuur van de wijkraad komt hierover met een standpunt. Communicatie is binnenkort aan de 

orde.  

 

7. De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

 


