
Datum:   4 december 2018, 19:30 u in MFA de Windhoek 
Voorzitter:   Paul 
Notulist:                              Sander 
 
Aanwezigen:   Zie lijst die is rondgegaan. 
 
 
1  Opening: voorzitter heet ieder welkom en bedankt voor aanwezigheid. 
 
 
2 Mededelingen: 
 
• Petra is afwezig. 
• Kerstdiner in buurthuis de Windhoek is op 16 december, niet op 15 december. Paul 

stuurt info/gegevens en formulier aan Anneke voor FB-pagina. 
• In de nacht van 23 op 24 november is er brand ontstaan in de ‘Centrum Gym’ aan de 

Ringdijk. Getroffen bewoners zijn opgevangen en konden terecht in het buurthuis.  
• De kapsalon aan de Ringdijk is tijdelijk gesloten. 
• Is er al een oorzaak bekend? Nee 

• Mochten er problemen/vragen zijn over openbaar groen, dan kan dit gemaild worden 
naar de wijkraad, die het op zijn beurt zal doorgeven aan de gemeente. Of men zal de 
gemeente uitnodigen, deze vragen ten tijde van een wijkraadvergadering, te 
beantwoorden. 

• Enkele vragen werden gesteld omtrent eerder gemaakte afspraken tussen 
bewoners en openbaar groen. 
• Verzoek om Carmen Abels uit te nodigen ongeacht of er mails naar de 
wijkraad komen. 
• Vragen omtrent een ‘nieuwsbrief’, omdat niet iedereen internet heeft.   

• De wijkraadvergaderingen zullen volgend jaar plaatsvinden op dinsdag zodat er dan                                                
gebruik gemaakt kan worden van de zaal. 

 
 
3. Notulen vorig overleg: 
 
• De datum van het kerstdiner was verkeerd genoteerd. Dit dient 16 december te zijn. 
 
 
4. Wat is de wijkraad en waar staan wij nu: 
 
De secretaris is opgestapt. Er wordt dus gezocht naar een nieuwe secretaris. De (vrijwillige) 
werkzaamheden bestaan uit het maken van een verslag/notulen en het opstellen van de 
agenda, beide 10 keer per jaar.  Er meldt zich meteen een gegadigde (Daniella), Paul 
noteert na afloop van het werkoverleg haar gegevens. 
 
Mensen die drie keer naar een wijkraad zijn geweest, kunnen lid worden. Lid zijn houdt in, 
dat je minimaal 6 keer per jaar aan een wijkraadvergadering deelneemt. Als lid kun je 
meestemmen bij besluitvorming. 
 
Gezocht wordt ook naar nieuwe leden voor het wijkpreventieteam. Een persoon meldt zich.  
Paul noteert na afloop van het overleg gegevens van geïnteresseerden.  
 
 
5. Buurtwinkel 
 



De eigenaar van de kringloopwinkel is nu ook eigenaar van de buurtwinkel. Herman (vorige 
eigenaar) heeft zich teruggetrokken. 
 
 
6. Groot Onderhoud 
 
De eerste bijeenkomst voor bewoners van Lelystad-Haven over het komende ‘groot 
onderhoud’ heeft plaatsgevonden. Hierin was ruimte voor praktische ideeënuitwisseling 
alsmede ideeën van bewoners. 
 
Enkele voorbeelden van besproken onderwerpen. 
• Snelheidsvermindering bij binnenkomst Lelystad-Haven. 
• Aanpassing parkeervakken. 
 
Er komen nog 2 inloopmomenten voor bewoners, zodat ze vragen kunnen stellen over het 
plan dat de gemeente gaat creëren. 
 
Voorlopige planning voor het groot onderhoud: 

• 2019 voorbereiden. 
• 2020 start uitvoering 
• 2021 afronding. 

 
• Ook de riolering zal waar nodig aangepast/gecontroleerd of vervangen worden tijdens 

het groot onderhoud. 
• Er zal een controle plaatsvinden of wortels van bomen rioleringen hebben beschadigd.  
• Kosten voor reparatie buiten de erfafscheiding is voor de gemeente, hier binnen (op 

eigen erf) is op kosten van bewoners. 
 
Achterpaden en brandgangen worden niet meegenomen in het grootonderhoud. 
 
 
7. Speelweide Schermer 
 
In januari en februari zal speelweide de schermer geopend worden. Enkele bewoners zullen 
deze onderhouden, afspraken hierover zijn vastgelegd in een adoptieovereenkomst. 
 
• Er zal in het nieuwe jaar nog een overleg met de bewonersgroep, die betrokken is bij 

speelweide de Schermer, plaatsvinden, 
• Er wordt onderzocht of het hondenuitlaatgebied verplaatst kan worden. 
 
 
8. Voortgang AED project 
 
• Er is geen vergoeding voor de AED cursus mogelijk, ook geen Lelypas. 
• Onderzocht wordt of er mogelijk een bijdrage kan komen door gratis deelname aan 

buurtactiviteiten. 
 

• De aanmelding van de AED’s is gedaan, ze zijn nog niet zichtbaar op de 
kaart. 

 
 
 
 
Toch nog een ingelaste opmerking: Ondergrondse containers 



 
• Het is nog niet bekend wanneer het overleg plaatvindt over de ondergrondse containers. 

• Enkele vragen omtrent privacy bewoners bij controle op scheiding van afval. 
 
 
9. Sluiting: Voorzitter bedankt ieder voor aanwezigheid en inbreng. 


