Woonvisie Lelystad
Wat zegt het LelyStadsPanel?
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De top vijf van best passende
omschrijvingen van Lelystad in
2014
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Lelystad heeft een onaantrekkelijk centrum
door de grote leegstand, het uniforme
winkelaanbod en beperkte uitgaansmogelijkheden. Na sluitingstijd is het zeer ongezellig,
omdat er niets meer te doen valt.
Mijn eigen woonwijk is een bijzonder prettige
woonwijk, daardoor is Lelystad fijn om in te
wonen. Er zijn genoeg delen van Lelystad waar
ik nooit wil wonen.
Lelystad is goed bereikbaar met auto en met
het openbaar vervoer.
Lelystad is een uitstekende fietsstad.
Lelystad heeft een mooie groene woonomgeving
maar is nog altijd niet echt een stad met een
ziel, het is meer een mooi gelegen nieuwbouw-		
wijk.

De top vijf van omschrijvingen van
Lelystad in 2020
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Een stad met een groen, gezellig stadscentrum.
Veel diversiteit in het winkelaanbod en leuke
café’s en restaurants.
Een stad waar inwoners zowel met de fiets als
met de auto prettig naar toe kunnen. Dus: goede
fietspaden, veilige fietsenstallingen, gratis
parkeren en niet zoveel leegstaande winkels.
Lelystad is nog steeds een hele groene stad.
Het openbaar groen wordt zichtbaar goed
onderhouden
De fietspaden en dreven zijn goed onderhouden.
Verder zijn de dreven weer 70 km/u en het
probleem van files rond het centrum is opgelost.
Lelystad Airport is de tweede luchthaven van
het land.

Lelystad Airport als tweede luchthaven van het land
kan op veel instemming rekenen onder inwoners,
maar ook op tegenstand. Alhoewel ‘Tweede Luchthaven van het land’-Lelystad Airport in de top vijf
van beste omschrijvingen van de toekomst staat,
geeft 26% van het LelyStadsPanel deze omschrijving
juist géén punten.
Voorstanders van groei van de Lelystad Airport zeggen bijvoorbeeld:
Voorstanders
van
groei
Lelystad
“(…)
Lelystad moet
zich
zo van
snelde
mogelijk
ontwikkeAirport
zeggen
bijvoorbeeld:
len door werkgelegenheid naar zich toe te trekken
zoals luchthaven (…).”
Lelystad
moet
zich
zo snel mogelijk
“In“(…)
plaats
van nóg
meer
woonfuncties,
moetontde stad
wikkelen
door
werkgelegenheid
naar
zich
toe
eindelijk eens écht tot leven komen. (…). Er moeten
te
trekken
zoals
luchthaven
(…).”
hoogwaardige bedrijven komen, bijvoorbeeld in de
“In plaats van nóginmeer
woonfuncties,
moet
luchtvaartindustrie,
combinatie
met uitbreiding
de
stad
eindelijk
eens
écht
tot
leven
komen.
van de luchthaven (…).”
(…). Er moeten hoogwaardige bedrijven komen, bijvoorbeeld
in grote
de luchtvaartindustrie,
in
Tegenstanders
van een
luchthaven zeggen:
combinatie
met uitbreiding
luchthaven
“Zeer
slechte ontwikkeling
datvan
hetde
vliegveld
gaat
(…).”
uitbreiden. Ben bang dat ik daarvoor zal gaan verhuizen!!!!!”
“(…) welke toekomstvisie je mordicus tegen bent.
Dan had ik de uitbreiding van het vliegveld met stip
van
een grote
luchthaven
op Tegenstanders
nummer 1 gezet.
Slecht
voor het
schone (biologizeggen:
sche) milieu, weinig toename van banen (…), en veel
“Zeer slechtemet
ontwikkeling
dat het vliegveld
geluidsoverlast
enkele honderden
vluchten per
gaat
uitbreiden.
Ben
bang
dat
ik
daarvoor
zal
dag. Stop dit onzinnige besluit.”
gaan
verhuizen!!!!!”
“(…) Hoe je h
“(…) welke toekomstvisie je mordicus tegen
bent. Dan had ik de uitbreiding van het vliegveld met stip op nummer 1 gezet. Slecht voor
het schone (biologische) milieu, weinig toename van banen (…), en veel geluidsoverlast
met enkele honderden vluchten per dag. Stop
dit onzinnige besluit.”
“(…) Hoe je het ook draait een vliegveld geeft
overlast en zeker geen schone lucht. Dus als
er nog wat aan kan worden gedaan, stoppen
met die hap.”

LelyStads Panel

Woonvisie Lelystad
Wat zegt het LelyStadsPanel?

5

Top vijf van sterkste punten van
Lelystad
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Veel natuur in en om Lelystad.
In Lelystad heb je de ruimte.
Lelystad ligt centraal in Nederland.
Lelystad heeft schone lucht.
De fietsverbindingen zijn goed.

Tof vijf zwakste punten van
Lelystad
1
2
3
4
5

Het sfeerloze stadshart.
De hoge winkelleegstand en het geringe
winkelaanbod.
Tekort aan arbeidsplaatsen.
Slechts 50 km/u mogen rijden op vierbaansdreven.
Het negatieve imago van Lelystad.

Lelystad heeft twee controversiële ‘zwakste’ punten. Zo heeft het 50km/h rijden in Lelystad ook véél
voorstanders. In ieder geval vind 22% dit niet het
zwakste punt van Lelystad. Verder vindt 17% het
negatieve imago van Lelystad niet het zwakste punt.

En nu?

Op dit moment (september 2014) wordt druk gewerkt aan het actualiseren van de woonvisie. De uitkomsten van het onderzoek vormen een belangrijk
deel van de woonvisie. De planning is dat de nieuwe
woonvisie vierde kwartaal 2014 aan de raad aangeboden wordt.

Onderzoeksverantwoording

In mei 2014 is aan 401 leden van het
LelyStadsPanel gevraagd naar hun woonvisie
voor Lelystad. 239 panelleden hebben in eigen
woorden hun woonvisie voor Lelystad beschreven (60%). De vragen in het onderzoek waren
verdeeld over een viertal onderwerpen.
Wonen in Lelystad in 2014. Wonen in Lelystad
in 2020. Omschrijving van de sterkste punten van Lelystad en een omschrijving van de
zwakste punten van Lelystad.
De omschrijvingen van de panelleden zijn
vervolgens gecategoriseerd. Deze categorieën
zijn in ronde twee voorgelegd aan alle leden
van het LelyStadsPanel. 65% van het digitale panel heeft aan deze ronde meegedaan.
Per vraag zijn omschrijvingen van de meest
genoemde categorieën voorgelegd, met de
vraag: welke omschrijving vindt u het beste bij
Lelystad passen?
In ronde drie werden per vraag werden de vijf
omschrijvingen met de meeste instemming
voorgelegd. De respondenten mochten per
vraag 100 punten verdelen. De omschrijving
die zij het best vonden passen kreeg de meeste punten. De omschrijving die volgens hen
het minst paste geen of slechts weinig punten. Aan ronde drie heeft 66% van het digitale
panel meegedaan.
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