
Kort verslag Wijkraad Lelystad Haven/Hollandse hout op 5 september 2018  

in buurthuis de windhoek 

Aanwezig: Paul van de Berge, Kees Dee, huidig penningmeester Jacques Peters, vertrekkend 

penningmeester Ronald Teeuwsen  

Gasten: Lia van Vliet, Oluf van Oosterom, Petra van Duist 

Geïnteresseerden: Ineke Blankenvoort, Bianca Trampei, Leo Schouwenaar, Frans de Boer, Herman 

Khedoe, HG van Piggelen, HF van der Einde, Bernd Garming, Helena de Visser, Anneke Peters Wijers, 

Ber vd Brink, Paul van Haasteren, Cora va der Wagt, Dylan Stout  

Afwezig met bericht: Hans Kregting, Marja van Mastrigt, Judith Fernandes  

Voorzitter van deze avond: Paul van de Berge (Voorzitter a.i.) 

 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en is blij met de hoge opkomst. 

Mededelingen: 

De wethouder Nelly den Os bezoekt op 3 oktober as de wijkraad ter kennismaking en stand van 

zaken buurtbegroting.  

De aanvraag aan de Gemeente om twee extra leden toe te voegen aan de regiegroep buurtbegroting 

is afgewezen. Het rapport is ingediend en er valt niets concreets meer te doen. Meer info over de 

buurtbegroting vindt u op de site van de gemeente 

Voor de functie van secretaris van de wijkraad opteert Petra van Duist (bewoonster van een houten 

woning op de Noordersluis en nu 12 jaar woonachtig op dit adres) 

Als geïnteresseerde is aanwezig de heer Oluf van Oosterom (woonachtig op een schip in de haven 

van LH) De heer van Oosterom overweegt betrokkenheid.  

De taken van de huidige penningmeester: Jacques Peters worden vanaf heden overgenomen door 

Ronald Teeuwsen. Jacques blijft aan als bestuurslid aan en zal mee tekenen bij betalingen. 

Verantwoording: Jaarlijkse bijdrage van de gemeente: € 620,- Spaarrekening €3050,-  Lopende 

rekening € 345,45 Opmerking: Jacques komt en Ronald vertrekt toch? Ik ben er niet bij geweest dus 

ik snap de opmerking niet dat Ronald mee blijft tekenen…draagt hij penningmeester nu wel of niet 

over? Dacht dat dat al gedaan was… 

Verslag vorige vergadering: Goedgekeurd en ondertekend door Voorzitter 

De wethouder Nelly den Os woont op 3 oktober as de wijkraadvergadering bij. Zij komt uit interesse 

en wil graag kennismaken. Ook zal zij diverse vragen beantwoorden t.a.v. het groot onderhoud en 

overige questies. Vragen voor de wethouder graag naar info@lelystadhaven.nl  De voorzitter van de 

wijkraad zal deze op 3 oktober stellen. 

Inventarisatie boodschappen hulp:  

Mevrouw Anneke Peters Wijers ligt de geschiedenis van dit plan toe: Het plan is geopperd door een 5 

tal personen die zich inmiddels allen hebben teruggetrokken. Voor het plan is €5000,- toegekend 

vanuit de buurtbegroting. Er is niemand meer met een concreet voorstel over de besteding van dit 

geld. Men twijfelt over de behoefte in de wijk. De daadwerkelijke behoefte zou duidelijk kunnen 

worden d.m.v. een buurt enquête. Deze kost echter geld. Men weet niet wat er met het toegekende 
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bedrag gebeurd als het niet concreet kan worden ingezet. Oluf van Oosterom oppert: Goede vraag 

voor de wethouder! Duidelijk is wel dat dit bedrag niet zal worden ingezet als doorstart kapitaal voor 

de buurtwinkel. 

Lia van Vliet oppert het idee van een busje dat wekelijks de ouderen naar een supermarkt vervoert 

onder begeleiding van vrijwilligers. Jacques Peters vindt dat dit busjes systeem dan over heel Lelystad 

moet worden uitgerold. Algemene wens is nog steeds: een volwaardige supermarkt. Daarvoor is er 

echter te weinig omzet en is de wijk te klein. 

Toelichting AED project:  

Lia van Vliet vertelt ons dat zij twee AED’s heeft gevraagd en gekregen via de buurtbegroting. Er zijn 

er 5 in de wijk Lelystad Haven en er staat een 6e geplant voor het HH. Een cursus kost € 35,- p.p.  

Lia verzoekt nog om bij een uiteindelijke registratie als reanimatie deskundige €10,- p.p. retour te 

krijgen via de hartstichting. Bij een oproep om actie krijgt de reanimatie deskundige een code om de 

dichts bij zijnde AED box te openen en te gebruiken. het rode kruis geeft in okt/nov een cursus in de 

windhoek. (herhaling cursus iedere twee jaar) Er is voor 10 jaar onderhoud in het budget 

opgenomen. Het aanbod cursussen volgt binnenkort. 

Buurtbegroting stand van zaken: 

Note: de buurtbegroting heeft niets van doen met de wijkraad en is een oproep geweest van de 

gemeente Lelystad aan de bewoners van de wijk. De bewoners hebben ideeën geopperd die deels 

zijn ingewilligd. 

Voetbalveldje:  

Het veldje ligt afgelegen en niet centraal.  Het veldje ligt verhoogd en heeft geen hek. Het Johan 

Cruyf fonds is hiervoor benaderd, maar die draagt reeds zorg voor het onderhoud van twee andere 

veldjes in Lelystad. 

Strandje:  

2 aanwezigen: Leo Schouwenaar en zijn vrouw wonen in de Schermer en zijn betrokken. Zij lichten 

het bestaan van het strandje toe: Dit strand is in het verleden spontaan ontstaan. De beschoeiing ter 

plaatse is weggerot en maakt deel uit van het groot onderhoud. Er zal ook geen hek komen en het 

water wordt niet meegenomen in het blauwalg onderzoek (een zogenoemde “centen kwestie”) 

Er zal in de toekomst gekozen worden voor een natuurlijke begroeiing. Voor dit soort projecten is de 

gemeente nu op zoek naar mensen die de locatie adopteren. Geopperd wordt om i.p.v. strand 

vlonders te plaatsen. De voorzitter stelt voor om dit de wethouder te vragen en oppert dat dit strand 

in aanmerking komt voor gelden uit de pot van mensen maken de buurt. 

Wijkpreventie: 

Er valt momenteel weinig te melden i.v.m. de afgelopen vakantie periode. Het doel van het 

wijkpreventieteam is om elke maand een aantal routes door de wijk te lopen. Er worden zaken 

opgemerkt en besproken met de betrokken bewoner en uiteindelijk ook met de wijkagent: Raimon 

de Boer (raimon.de.boer@politie.nl) 

Kees Dee merkt op dat veel antwoorden van de in de vergadering gestelde vragen terug te vinden 

zijn in de net uitgekomen gemeente gids. Deze is op te halen in onder meer de gemeente, 

bibliotheek en buurthuis de windhoek. Dat geldt bijvoorbeeld voor omvallende bomen en weelderig 

groen (bel: 140320 optie 3) 
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Buurtwinkel 

Toelichting door de initiator Herman Khedoe:  

De Kringloopwinkel en de winkel zijn nu zelfstandig waardoor de initiator zich terugtrekt. Hij beheert 

alleen nog het deel wat hij gaat inzetten voor zijn stichting. Zijn vraag is wie er verantwoordelijk is 

voor mensen die plassen en poepen voor de deur van de winkel. Meneer Khedoe verwacht dat de 

wijkraad dat is. De voorzitter en enkele aanwezigen geven uitleg. De beplanting aan de achterzijde 

van het winkelpand zijn weggenomen en daar komt ook een nooduitgang. Meneer Khadoe heeft veel 

last van ongedierte.   

Een aanwezige oppert dat het voortbestaan van de winkel afhankelijk blijft van de pandeigenaar de 

heer Zeeman. Dit omdat deze, tot op heden een sterk gereduceerde huur hanteert. 

De post.nl gaat weg en is nog wel te vinden bij de Deen/Jumbo. 

Daarnaast komt er een DHL punt op de ringdijk in een woonhuis. 

Rondvraag: 

Jacques Peters brengt de oproep van het fonds leefbaarheid in van de gemeente Lelystad. Minimale 

aanvragen van € 10.000,- met een maximum van €175.000,- Aanvragen dienen cohesie vergrotend te 

zijn en max. 75 procent uitmaken van de totale begroting.  

Tip aanwezige: Men kan “lantarenpaal bloempotten” aanvragen via “mensen maken de buurt”. 

Contactpersoon bij Welzijn is Mira Vendrig. 

Vraag aanwezige: Zou de school vuil willen prikken in de buurt en zou de gemeente dat financieel 

willen ondersteunen? Het animo hiervoor wordt door een aanwezige onderzocht daar haar dochter 

op de school werkt. 

Verder zijn er geen vragen, op of aanmerkingen. 

De voorzitter sluit om 22.05 uur de vergadering. 

 


