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Geachte heer/mevrouw,.
Op 11 juni jl. hebben wij met bewoners van Warande gesproken over de ontwikkeling van de wijk. Er
is volop gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om in gesprek te gaan met diverse mensen
die bij de ontwikkeling, opbouw en beheer van de wijk Warande betrokken zijn en uw vragen te
stellen. Daarbij zijn allerlei zorgen en onduidelijkheden over met name de inrichting van de wijk aan de
orde geweest. Diverse ideeën en wensen kwamen langs, ook in de speeddates met wethouder Jop
Fackeldey.
Vragen en antwoorden
Inmiddels zijn wij met alle geuite opmerkingen, zowel kansen als klachten, volop aan de slag. Waar
we snel en makkelijk, binnen de personele en financiële mogelijkheden, kunnen inspelen op
aangedragen verbeteringspunten doen we dat. Onze opzichter Bart Knol, afdeling Beheer en
Onderhoud, is daarvoor aanspreekpunt. U kunt vragen over de aanpak van werkzaamheden en
eventuele aanvullende vragen over het dagelijkse beheer van de wijk het best aan hem stellen via de
mail: b.knol@lelystad.nl . U krijgt dan z.s.m. antwoord.
Van de vele gestelde vragen en opmerkingen op de bewonersavond hebben wij een lijst gemaakt en
van een antwoord voorzien. Deze vraag- en antwoordlijst treft u bijgaand aan en publiceren wij op de
specifieke Warande-website: www.lelystad.nl/warande.
Communicatie
Wij hebben met de organisatie van de bewonersavond o.a. beoogd om van u te horen hoe de
communicatie tussen gemeente en bewoners kan worden verbeterd. Middelen die de gemeente inzet
zijn naast de website, de digitale nieuwsbrief Warande (waarop u zich kunt abonneren via de website
www.lelystad.nl/nieuwsbrief), het twitteraccount @lelystadwarande, Facebook.com/lelystadwarande.
Daarnaast communiceert de gemeente, waar nodig, middels verspreiding van bewonersbrieven en
via berichten in de lokale en regionale pers. Onze intentie is om u zo goed mogelijk te blijven
informeren over alle ontwikkelingen in de wijk; uw vragen daaromtrent van een snel en duidelijk
antwoord te voorzien. En daarbij duidelijk te zijn over wat wel én wat niet kan.
Verbeterplan
Wat dat laatste betreft is aangegeven dat voor de wens van velen om de wijk een beter aanzien te
geven door bijv. bouwstraten definitief in te richten, de lanen van een bomenrij te voorzien of voet- en
fietspaden aan te leggen, de middelen ontoereikend zijn. Definitief inrichten van de wijk is pas
mogelijk als bouwactiviteiten zijn afgerond.
Door wethouder Fackeldey is tijdens de speeddate op 11 juni jl. aan u en andere bewoners wel
toegezegd om een verbeterplan met opgave van bijbehorende kosten aan de gemeenteraad voor te
leggen. Ambtelijk wordt momenteel hard gewerkt om dit voorstel vorm te geven. De input van
bewoners vanuit de bewonersavond is hierbij leidend. Voordat het richting gemeenteraad gaat, zal het
verbeterplan met de bewoners worden besproken om het draagvlak daarvoor te toetsen. U wordt
hiervoor t.z.t. uitgenodigd. Met het oordeel van de bewoners erbij, is het dan aan de gemeenteraad
het plan te beoordelen en te beslissen of hiervoor middelen worden vrijgemaakt (ten koste van
mogelijke andere activiteiten).

Vanwege het komende reces zal dit proces in het najaar van 2014 plaatsvinden en nog vóór het
einde van het jaar in de gemeenteraad kunnen worden besproken.
Wij hopen u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.
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