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LELYSTADSGELUIDEN
De mening van de inwoners gepeild

Verplaatsen herdenkingsmonument ‘40-‘45

Inleiding
De gemeente Lelystad is voornemens op het herdenkingsmonument ’40-‘45 te verplaatsen. Op de
‘40-‘45
huidige plek in het Stadspark vindt de gemeente het monument niet goed zichtbaar voor het publiek.
Om die reden wil de gemeente het herdenkingsmonument verplaatsen naar een plek waar men
dagelijks het herdenkingsmonument kan zien en tevens gemakkelijker kan bezoeken. Dit onderzoek is
bedoeld om een beeld te krijgen in hoeverre de inwoners van Lelystad zich kunnen vinden in de verplaatsing van het herdenkingsmonument.
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De gemeente wil het herdenkingsmonument verplaatsen naar een plek bij het Agoratheater (figuur 2, rode
ster) omdat het herdenkingsmonument op deze plek
dagelijks te zien voor vele mensen. De gedacht is dat

(helemaal) eens is met de verplaatsing van het oorlogsmonument naar een prominentere plek in Lelystad.
Slechts 14% is tegen de verplaatsing.
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Voorgestelde locatie monument
men er vaker onbewust aan denkt als men er langs
loopt/fiets/ rijdt. De gemeente is van mening dat de
plek goed bereikbaarheid is en groot genoeg voor het
(groeiend) aantal deelnemers op 4 mei (dodenherdenking). Bovendien is de wens van de gemeente dat de
culturele instellingen (Agoratheater en Kubus) hierdoor
jaarlijks op het thema van het Nationaal Comité 5 mei
inspelen

Zo’n 67% van de Lelystedelingen is het (helemaal) eens
met de voorgestelde locatie bij het Agoratheater.
Onder inwoners die 55 jaar of ouder zijn, ligt het percentage dat het (helemaal) eens is met de voorgestelde
locatie zelfs op 74%. Verder is 80% van de inwoners die
het (helemaal) eens zijn met de verplaatsing, eveneens
positief over de voorgestelde locatie.
Figuur33 instemming met de voorgestelde locatie
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