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Cocreatie levert revitaliseringsplan voor Larserpoort op 
 
Het college wil € 1,3 miljoen uittrekken voor verbetering en herinrichting van bedrijventerrein 

Larserpoort. Aan het planontwerp hebben ondernemers, medewerkers en andere gebruikers van 

het bedrijventerrein meegewerkt. Uitvoering van het plan is – naast instemming door de 

gemeenteraad- nog afhankelijk van toekenning van subsidie  door provincie Flevoland. De 

gemeente Lelystad doet voor een bedrag van 500.000 euro een beroep op de subsidieregeling 

Herstructureringsprojecten Flevoland, waarmee subsidies zijn aan te vragen voor revitalisering 

van bestaande bedrijventerreinen.  

 

De aanpak van het bedrijventerrein Larserpoort past in het versterken van het Lelystadse 
vestigingsklimaat voor ondernemers en bevordering van de werkgelegenheid. Daarbij is cocreatie als 
instrument ingezet: samen met de ondernemersvereniging Larserpoort en afzonderlijke  directies en 
werknemers van op Larserpoort gevestigde ondernemingen zijn afgelopen zomer de behoeften en 
wensen geïnventariseerd.  Onder andere een specifieke website (www.mijnlarserpoort.nl) en een sessie 
met Lego-blokjes zijn ingezet om deze in kaart te brengen en te vertalen en te verbeelden in een plan.  
De gemeente Lelystad heeft dat  nader uitgewerkt in werktekeningen.  
 
Wensen die vanuit de werkgevers en werknemers in het planontwerp zijn meegenomen betreffen onder 
andere de aanleg van (sociaal veilige) fiets- en voetpaden, het nemen van verkeersmaatregelen (o.a. 
aanpak kruising Pascallaan/Larserpoortweg), plaatsing van abri’s bij bushaltes en het aanbrengen van 
(betere) verlichting.  
 
Entree bedrijventerrein 
De gewenste verbetering van de entree van het bedrijventerrein is vooralsnog niet in het plan 
opgenomen.  Dit is alleen geheel of gedeeltelijk mogelijk bij een eventueel aanbestedingsvoordeel en 
wanneer ondernemers op Larserpoort zelf bijdragen.  
 
Informatie 
Wie meer wil weten over de aanpak van bedrijventerrein Larserpoort en het gelopen participatietraject 
kan terecht op www.lelystad.nl/mijnlarserpoort . 
 .  

 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit persbericht kunt u terecht bij Dick Nauta, team 

Communicatie, tel. 0320-278270 / 06 – 51853354 .  
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