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Bedrijven en werknemers op Larserpoort willen vooral 

verkeersmaatregelen

Reacties op ideeënwebsite worden meegenomen in subsidieaanvraag 

Bedrijven en werknemers op Larserpoort willen vooral 

verkeersmaatregelen

De participatiewebsite Mijn Larserpoort (www.mijnlarserpoort.nl) heeft 

verschillende suggesties opgeleverd voor een revitaliseringsplan van dit aan 

de A6 gelegen  bedrijventerrein. De meeste behoefte hebben de directies en 

de medewerkers van op Larserpoort gevestigde bedrijven aan 

verkeersaanpassingen die de doorstroming en de verkeersveiligheid 

vergroten. Ontwerpers en technische mensen zijn nu druk bezig om op basis 

van de ingebrachte ideeën de mogelijkheden in kaart te brengen, te 

verbeelden en te vertalen in  kosten die daarmee gemoeid zijn. Dit leidt dit 

jaar nog tot een plan waarvoor bij de provincie Flevoland een aanvraag om 

subsidie wordt ingediend.

Bij toekenning van de subsidie draagt de gemeente Lelystad een even groot 

bedrag bij. De gemeente heeft daarvoor een half miljoen euro gereserveerd. Als de 

provincie het maximale bedrag beschikbaar stelt, is dus in totaal 1 miljoen euro 

beschikbaar voor de aanpak van het bedrijventerrein.

Goed bezocht

Om de gebruikers van het bedrijventerrein bij de inrichting van het bedrijventerrein 

te betrekken, was nog voor de zomerperiode een participatiewebsite ontwikkeld. 

Daarvan is goed gebruik gemaakt. Van de ruim honderd mensen die op de website 

het reactieformulier invulden, hebben 72 mensen één of meerdere  ideeën 

achtergelaten over wat er op of aan het bedrijventerrein zou kunnen verbeteren.

Een groot aantal mensen gaf aan een fietspad, evenwijdig aan de Pascallaan, en 

bepaalde voetpaden te missen. Het kruispunt bij de toegang tot Larserpoort vinden 

velen onoverzichtelijk. Ook de voorrangssituatie op de Pascallaan/Larserpoortweg 

is niet duidelijk; op bepaalde tijden stagneert de doorstroming bij de stoplichten. 

Een wens is verder om op het bedrijventerrein een aantal gezellige plekjes in te 

richten, waar   je even kunt zitten.

Tot 1 november 2014 

BLIJF OP DE HOOGTE

Meld je hieronder aan om op de hoogte te 

blijven van alle vorderingen.

Emailadres Emailadres Emailadres Emailadres 

Aanmelden
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Alle meningen en suggesties over een functioneel, veilig, goed bereikbaar en zo 

aantrekkelijk mogelijk bedrijventerrein, worden momenteel verwerkt bij de 

gemeente. De resultaten van de meningspeiling zijn terug te lezen op 

www.mijnlarserpoort.nl. Iedereen kan daar aanvullend nog reageren op de 

getoonde resultaten. Deze opmerkingen worden dan nog meegenomen bij de 

subsidieaanvraag. De tijdelijke participatiesite blijft tot 1 november 2014 in de lucht. 

Daarna verhuist de informatie over de aanpak van Larserpoort naar de 

gemeentelijke website www.lelystad.nl/ondernemen .

Informatie

Wie op de hoogte wil blijven van de aanpak Larserpoort, kan op de participatiesite 

zijn/haar mailadres achterlaten. Rechtstreeks aanmelden bij de gemeentelijk 

projectleider van Larserpoort kan ook. Stuur dan een mail naar Leny Dikken: 

l.dikken@lelystad.nl .  De gemeente houdt degenen die zich aanmelden 

vervolgens rechtstreeks op de hoogte van de voortgang van het proces.

De gemeente Lelystad dankt alle reageerders en inzenders van ideeën voor hun 

bijdrage aan het denkproces  over de inrichting van bedrijventerrein Larserpoort.

Ondernemers en werknemers op Larserpoort bouwen aan hun 

‘ideale’ bedrijventerrein

Een tiental ondernemers en werknemers op Larserpoort hebben meegedaan aan 

een bouwsessie met Lego-steentjes. Daarmee maakten ze zichtbaar hoe hun 

ideale werkomgeving waar ze dagelijks verkeren, eruit zou moeten zien. De 

bouwsessie met Lego maakt deel uit van een participatietraject van de gemeente 

Lelystad voor een revitaliseringsplan voor Larserpoort. 

Iedereen die zich betrokken voelt bij bedrijventerrein Larserpoort heeft nog tot en 

met 15 juli 2014 de tijd om wensen en ideeën over de inrichting van het 

bedrijventerrein kenbaar te maken. Daarvoor is een speciale website ingericht: 

www.mijnlarserpoort.nl. 

Alle wensen en ideeën worden verzameld en gebruikt om daarmee de 

subsidieaanvraag bij de provincie Flevoland te onderbouwen voor een bijdrage uit 

de beschikbare gelden voor Herstructureringsprojecten Flevoland. Zelf heeft de 

gemeente Lelystad tot maximaal een half miljoen euro beschikbaar als co-

financiering. 

Bij de uitvoering van het participatietraject werkt de gemeente nauw samen met 

samen met de Ondernemers Coöperatie Larserpoort.

Verslag Legosessie
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Op dinsdag 1 juli jl. hebben medewerkers van bedrijven op Larserpoort samen met 

de gemeente Lelystad hun ideaalbeeld gemaakt middels de wel bekende 

legosteentjes, wie is er niet mee opgegroeid. Als stedenbouwkundig ontwerper 

binnen de gemeente Lelystad werken we op allerlei manieren ontwerpen nader uit. 

Van het maken van schetsen, tekeningen, maquettes tot 3-D modellen in de 

computer. In de praktijk merken we dat tekeningen in het platte vlak soms moeilijk 

te lezen en te begrijpen zijn als je er niet dagelijks mee bezig bent.

Door het nabouwen van bedrijventerrein Larserpoort in lego is op een speelse 

manier een begrijpbare plankaart ontstaan. De infrastructuur (wegen, voet- en 

fietspaden) kregen we hiermee goed in beeld, evenals de locaties waar de 

gebouwen stonden en de plekken waar bijvoorbeeld groen kon worden 

gerealiseerd. Middels het bouwen met de lego steentjes ontstaat er als het ware 

een soort 3-D model die voor een ieder goed te begrijpen is.

Ik kan terugkijken op een geslaagde lego-sessie, waarbij iedereen enthousiast aan 

de slag ging om zijn/haar verbeteringen aan te geven. Het mooie van deze 

legosessie vond ik dan ook de open manier van praten met elkaar over de 

verschillende problemen en oplossingsrichtingen, de ongedwongenheid waarmee 

een ieder zijn/haar inbreng had. Alles kon en niets was fout. Alle wensen en 

ideeën, alle voor- en nadelen werden afgewogen en uiteindelijk middels de 

legosteentjes in de legomaquette vertaald in concrete voorstellen. Een goed 

voorbeeld: het ontwerpen van een nieuw fietspad langs de Pascallaan en het 

ontlasten van de kruising Pascallaan-Larserpoortweg-N302: er is een nieuw 

fietspad bedacht achter de kavel van Rijkswaterstaat langs welke aansluit op de 

Albert Einsteinweg. Verder zijn er zijn rust- en groenplekken bedacht met 

zitgelegenheden etc. en zijn knelpunten op bepaalde kruispunten aangegeven.

Nadat alle ideeën in de legomaquette zijn neergelegd zijn er foto’s gemaakt van 

het gezamenlijke ontwerp. Alle ingrepen die in lego gemaakt zijn worden binnen de 

projectgroep besproken en nader uitgewerkt in tekeningen. Middels deze manier 

van samenwerken, samen bouwen in lego zie je heel snel vooruitgang in het 

ontwerpproces. De inbreng van de aanwezigen is hierbij heel belangrijk geweest 

en het is dan ook niet meer zo dat alleen de gemeente de plannen bedenkt en 

uitvoert, maar dit hebben we samen met z’n allen gedaan. De kreet van lego is 

ook: “met lego kun je alles maken”, een trein een vliegtuig of een boot. Dus ook 

een geheel bedrijventerrein als Larserpoort.

Verslag van Jan van de Meer, stedenbouwkundig ontwerper bij Gemeente Lelystad
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Interview omroep flevoland

Bekijk het interview over mijnlarserpoort.nl.

Persbericht

Werkgevers en werknemers samen aan de slag met aanpak 

Larserpoort

De gemeente Lelystad wil samen met de gebruikers van bedrijventerrein 

Larserpoort  een plan opstellen voor verbetering van het bedrijventerrein. 

Naast de gevestigde bedrijven en hun werknemers zijn ook leveranciers en 

andere reguliere bezoekers van het bedrijventerrein welkom om mee te 

denken en mee te werken aan het plan. Met behulp van een website 

(www.mijnlarserpoort.nl) en een sessie met Lego-steentjes waarop letterlijk 

‘gebouwd’ kan worden aan het vernieuwde Larserpoort, wordt een plan 

gemaakt dat vervolgens bij provincie Flevoland als subsidieaanvraag wordt 

ingediend.

Bij toekenning van de subsidie draagt de gemeente Lelystad een even groot 

bedrag bij. De gemeente heeft daarvoor een half miljoen euro gereserveerd. Als de 

provincie het maximale bedrag beschikbaar stelt, is in totaal 1 miljoen euro 

beschikbaar voor revitalisering van het bedrijventerrein. De gemeente geeft met de 

mogelijkheden om actief mee te denken, invulling aan een van de speerpunten van 

het nieuwe raadsprogramma ‘Lelystad Transformeert’: de participatie van 

bewoners en bedrijven.

Aanleiding

De aanleiding om nu met Larserpoort aan de slag te gaan is tweeërlei: enerzijds de 

uitgifte van kavels door de NV OMALA op het aan Larserpoort grenzende 

bedrijventerrein; anderzijds de mogelijkheid van subsidie door de provincie. Dit 

maakt het mogelijk om behalve ‘upgrading’ ook extra investeringen te doen. Wat 

dat extra moet zijn, legt  de gemeente graag voor aan de bij Larserpoort  betrokken 

mensen. De gemeente heeft daarbij ondersteuning gezocht en gekregen van de 

Ondernemers Coöperatie Larserpoort. Zij werkt de komende periode volop mee 

om mensen te mobiliseren bij de inventarisatie van wensen en ideeën. Om de 

aandacht te vestigen op het participatieproces wordt een billboard op Larserpoort 

geplaatst, worden posters in de bedrijven opgehangen en worden mensen via 

(interne) mailberichten, tweets en anderszins gestimuleerd om mee te doen aan 

het proces van co-creatie.

Co-creatie 

De kern van cocreatie is dat stapsgewijs wordt toegewerkt naar het gezamenlijk 

ontwerpen van een beter bedrijventerrein. Hieruit vloeit een plan voort dat 

haalbaar, betaalbaar en effectief is en dat voldoet aan de wensen en behoeften 

van de gebruikers van Larserpoort.

MijnLarserpoort.nl
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Om te zorgen dat een iedereen zijn inbreng kan leveren, wordt het proces 

gefaciliteerd met een digitaal platform. Op dit platform kan een ieder plaats- en 

tijdsonafhankelijk zijn bijdrage leveren. Zo creëert elke bezoeker aan de site zijn 

ideale Larserpoort en kunnen allerhande ideeën worden ingebracht.

Wensen ondernemers

In 2011 is bij een ‘Verkenning naar verbetering van bereikbaarheid 

bedrijventerreinen’ vanuit de ondernemers op Larserpoort al een  wensen- en 

ideeënlijst aangeleverd. Een deel daarvan is in uitvoering genomen. De volledige 

rapportage over Larserpoort, dus inclusief de nog niet gerealiseerde wensen en 

ideeën,  uit deze ‘Verkenning’ wordt betrokken in het nu voor Larserpoort 

opgezette participatietraject. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanleg van een 

fietspad, veilige voetpaden aan beide zijden van de weg, aanbrengen van (extra) 

verlichting, etc.

LEGO® SERIOUS PLAY®

Op dinsdag 1 juli  2014 kunnen werkgevers, werknemers, leveranciers en andere 

bezoekers/gebruikers van het bedrijventerrein in een ontvangstruimte bij Omroep 

Flevoland, Larserpoortweg 40 creatief aan de slag om hun ideale Larserpoort te 

bouwen met LEGO® SERIOUS PLAY®. Dit is een methode waarbij de zeer 

bekende Lego-blokjes gebruikt worden om creatieve brainstorms te begeleiden. 

Deze methodiek werkt goed bij het visualiseren van ideeën voor het verbeteren 

van openbare ruimten zoals een bedrijventerrein.

De Lego-sessie vindt plaats tussen 12.00 en 13.30 uur. Personeel van op 

Larserpoort gevestigde bedrijven kunnen dus hun lunchpauze gebruiken om mee 

te denken bij de invulling van de ruimte waar ze dagelijks verblijven.

Planning en (vervolg)proces

Halverwege juli 2014 worden de wensen en ideeën die ingebracht zijn, via de 

website en tijdens de cocreatie-sessie, gebundeld om deze te verwerken in de 

subsidieaanvraag richting provincie. Afhankelijk van de (mate van) 

subsidietoekenning door de Provincie zullen de ideeën (gedeeltelijk) gerealiseerd 

worden. Naar verwachting neemt het gehele besluitvormingsproces en aansluitend 

de bestekfase een jaar in beslag, zodat in september 2015 daadwerkelijk met de 

uitvoering kan worden gestart.  Hierover worden alle betrokkenen uiteraard 

geinformeerd.

Ondersteuning

Het participatietraject is een initiatief van de Gemeente Lelystad. Het cocreatie 

traject wordt begeleid door CocreatieRuimte, ondersteund met het CocoSpace 

platform en gefaciliteerd met de workshop “Larserpoort verbeteren met LEGO® 

SERIOUS PLAY®”.

JE COLLEGA’S HEBBEN GEDEELD…

Jeanette's Larserpoort

Enzo's Larserpoort

NIEUWS

Bedrijven en werknemers op Larserpoort 

willen vooral verkeersmaatregelen

Dit traject wordt door Social 

Impact gefaciliteerd. Wij zorgen 

ervoor dat alle input anoniem 

wordt verwerkt en aangeleverd 

aan de Gemeente Lelystad.
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aasje's Larserpoort

loes's Larserpoort

louis's Larserpoort

Alle inzendingen

Ondernemers en werknemers op 

Larserpoort bouwen aan hun ‘ideale’ 

bedrijventerrein

Verslag Legosessie

Interview omroep flevoland

Persbericht

Initiatief van de Gemeente Lelystad - Gefaciliteerd door CocreatieRuimte en Powered by CocoSpace
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