
Verslag Wijkraad Lelystad Haven/Hollandse hout op 7 november 2018  

in buurthuis de windhoek 

Aanwezig: Paul van de Berge, Jacques Peters, Hans Kregting, Petra van Duist  

Gasten: Anne Beeker, Judith Fernandes  

Geïnteresseerden: Ineke Blankenvoort, Anneke Peters Wijers, Ber vd Brink, Paul van Haasteren, Juul 
Baars, Antoinette Brand, Marja van Mastrigt, Sander Paasman  

Voorzitter van deze avond: Hans Kregting 

Mededelingen: 

- 4 december as. vindt er een bijeenkomst plaats t.b.v. het groot onderhoud. 

Het entree van de wijk wordt ook meegenomen in het groot onderhoud. 

- De meeste huisjes op het werkeiland hebben al hun “historisch schildje” ontvangen. 

- Strandje De Schermer wordt: Speelweide De Schermer.  

- Hiervoor is een bewonersgroep gevormd. 

- Uitleg “De Salon” door Juul Baars:  De Salon wordt gehouden op 29 december as. om 20.00 

uur. Helpt u ons de Salon zo veel mogelijk te promoten? We kunnen nog wel wat artiesten 

gebruiken. Vraag: Zou de wijkraad het evenement willen openen? Entree €2,-  

Help ons het evenement zo veel mogelijk te promoten! desalonlelystad@mail.com 

 

Klankbord groep bovenwater: 

De wijkraad blijft verzoeken om een extra deelnemer uit de wijkraad toe te laten treden. 

Er is één persoon overleden, dus er is technisch één plek beschikbaar. 

Het huidig rapport is geldig tot 2024. 

 

Boodschappendienst: 

Deze aanvraag t.b.v. het wijkbudget is teruggegeven aan de gemeente. 

 

Gezondheidscentrum “De Haven” 

Aanwezig is de heer Anne Beeker (praktijkmanager/HR functionaris) 

Anne komt uit een zorggezin: met een vader als huisarts, moeder als verpleegkundige en zus als 

doktersassistente. Met hun zorgonderneming nemen ze omgevallen praktijken over. Ze hebben nu al 

drie praktijken onder hun hoede. Anne: “Laat de huisarts weer huisarts zijn!” 

Vraag: Komt er nu stabiliteit door jullie aanpak? 

“Wij vullen het concept “Authentieke Huisarts” in op een moderne manier:  

Mogelijkheden om 2 tot 3 dagen te werken of op ZZP basis voor “waarnemend” huisartsen. 

Er komen 4 huisartsen op de website. De patiënt mag zijn huisarts kiezen. Er komt een nieuwe 

website. www.gezondheidscentrumdehaven.nl 

De sommatief medewerker blijft aan. Het vinden van een geschikte praktijkondersteuner (POH’s) 

blijft lastig. U zou ons helpen door u persoonsgegevens even te komen controleren, want er zijn 

gegevens verloren gegaan”. 

Vraag: Gaat de film nog opgenomen worden? Daar is niets over bekend bij Anne. 

Vraag: Er was een klankbordgroep samengesteld, deze kwam per kwartaal bijeen. Wordt daar nog 

gebruik van gemaakt? Antwoord: Anne weet niet wat daarmee is gebeurd. 

Hans Kregting: “Als daar behoefte aan is dan is deze klankboordgroep zeker weer bereidt”. 

Advies: Graag AED buiten het gezondheidscentrum hangen. Desnoods, één extra aanschaffen! 

Vraag: Graag een nieuwsbrief op korte termijn aan de bewoners met info en gezichten. 

Namens de wijkraad en geïnteresseerden: Veel succes! 

mailto:desalonlelystad@mail.com
http://www.gezondheidscentrumdehaven.nl/


 

 

Buurtpreventieteam 

Judith Fernandes geeft een update van het buurtpreventieteam: 

Er zijn drie personen gestopt. Er zijn nog maar 5 personen over. Hierdoor moeten de overgebleven 

leden extra beurten lopen of fietsen. 

Er zijn momenteel te weinig mensen om dit gebied te bestrijken. LH= 2 personen HH=3 personen 

Op korte termijn zijn er 2 plekken beschikbaar. 

Waar let je o.a. op?:  

B.V.: Losse tegels, gladde paden, openstaande poorten, kleppen van de lantaarnpalen die open 

staan, scherpe planken aan schuttingen, overmatige bebossing en onrechtmatig gestort bouwpuin. 

Het buurtpreventieteam doet geen bemiddeling. 

Waar moet u aan denken? 

1/1,5 uur inzet per 4 weken. Er is ook een WhatsApp groep. 

Paul maakt een tekst t.b.v. facebook: iedereen is welkom! 

Dick Komen organiseert een cursus voor een wijkpreventieteam. 

 

Gelukscarrousel 2-11-2018 (Pilot) 

Vraagelkaar heeft als doel om mensen met elkaar te verbinden. 

Er hebben 60 mensen aan de gelukscarrousel deelgenomen. 

Er zijn daardoor veel nieuwe aanmeldingen bij Vraagelkaar. 

Men wil de volgende editie langer maken. 4 uur ipv 2 uurtjes. 

Vraag: worden er ook jongeren betrokken?  

Sander Paasman van Welzijn: Er zijn nog weinig jongeren betrokken. 

Er zou nog meer gedaan kunnen worden aan naamsbekendheid, zoals een flyer, melding op facebook 

en persoonlijke mail naar mensen. 

Vraag Hans: We zijn benieuwd naar de evaluatie! 

 

Huiskamerconcert 

Er staat een verslag met foto’s op Lelykracht.nl 

Het zou leuk zijn als er volgend jaar nog meer deelnemende huiskamers komen in LH/HH. 

 

AED project 

Hans Kregting geeft update: 

De eerste AED cursus heeft 30 oktober jl. plaatsgevonden. 

Mensen die zich registreren zouden beloond moeten worden. 

Er is een voorstel voor een Lely pas t.w.v. €31,- (wordt vervolgd) 

Vraag: Hoe kan ik mij aanmelden? 

Antwoord Hans: Dat laat ik u weten. 

Hans monitort de registratie v.d. AED bevoegden. 

 

Groenonderhoud 

Dit wordt een punt op de volgende agenda. 

Hierbij kunnen we de gemeente uitnodigen. 

 

Opmerking algemeen:  

Sander Paasman (welzijn opbouwwerker) geeft aan graag meer te komen tijdens de vergadering. 

 

Volgende vergadering: 4 december 2018 om 19.30 uur 

Vergaderschema 2019: Iedere 1e dinsdag van de maand behalve in januari. Dan is het de 8e januari. 


