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Inleiding

De gemeente Lelystad onderzoekt op welke plekken in de stad het mogelijk is om 

woningen te bouwen. Hiervoor zijn acht kansrijke locaties aangewezen. De 

woningbouw is nodig vanwege de krapte op de woningmarkt en de ambities die 

Lelystad heeft om te groeien en een sterke toekomstbestendige stad te zijn voor alle 

Lelystedelingen. De acht kansrijke locaties liggen verspreid door de stad.

Inwoners en bedrijven konden in februari en maart 2022 middels een enquête 

aangeven hoe zij betrokken willen worden bij de woningbouwplannen. In totaal 

hebben 242 inwoners of bedrijven van deze gelegenheid gebruik gemaakt en de 

enquête ingevuld. In deze rapportage worden de uitkomsten per locatie weergegeven.
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Bedrijventerrein Kempenaar 01

3

inwoners of bedrijven willen betrokken worden bij de 

woningbouwplannen op deze locatie en hebben de 

enquête ingevuld.  

Vraag: Kunt u aangeven hoe u betrokken wilt worden bij de eventuele 

woningbouwplannen? Meerdere antwoorden mogelijk

Vraag: Welke manier van meedenken, meepraten of geïnformeerd worden 

heeft uw voorkeur? Meerdere antwoorden mogelijk

inwoners of bedrijven hebben hun (e-mail)adres 

achtergelaten en geven toestemming om in een latere 

fase hun gegevens met de ontwikkelende partij te 

delen.  

88%

21%

38%

Ik wil graag op de hoogte
gehouden worden

Ik wil graag meepraten
voordat er een plan

gemaakt is

Ik wil graag meedenken als
er een voorstel voor een

plan is

79%
71%

46%

21%

Informatie
toegestuurd krijgen

Enquête Fysieke bijeenkomst Digitale bijeenkomst

24

19



Skatepark Lelystad Haven

4

inwoners of bedrijven willen betrokken worden bij de 

woningbouwplannen op deze locatie en hebben de 

enquête ingevuld.  

Vraag: Kunt u aangeven hoe u betrokken wilt worden bij de eventuele 

woningbouwplannen? Meerdere antwoorden mogelijk

Vraag: Welke manier van meedenken, meepraten of geïnformeerd worden 

heeft uw voorkeur? Meerdere antwoorden mogelijk

inwoners of bedrijven hebben hun (e-mail)adres 

achtergelaten en geven toestemming om in een latere 

fase hun gegevens met de ontwikkelende partij te 

delen.  

86%

49% 46%

Ik wil graag op de hoogte
gehouden worden

Ik wil graag meepraten
voordat er een plan

gemaakt is

Ik wil graag meedenken als
er een voorstel voor een

plan is

69%
60% 60%

31%

Informatie
toegestuurd krijgen

Enquête Fysieke bijeenkomst Digitale bijeenkomst

35

26



Noordersluis (Fietscross)

5

inwoners of bedrijven willen betrokken worden bij de 

woningbouwplannen op deze locatie en hebben de 

enquête ingevuld.  

Vraag: Kunt u aangeven hoe u betrokken wilt worden bij de eventuele 

woningbouwplannen? Meerdere antwoorden mogelijk

Vraag: Welke manier van meedenken, meepraten of geïnformeerd worden 

heeft uw voorkeur? Meerdere antwoorden mogelijk

inwoners of bedrijven hebben hun (e-mail)adres 

achtergelaten en geven toestemming om in een latere 

fase hun gegevens met de ontwikkelende partij te 

delen.  

80%

30%
40%

Ik wil graag op de hoogte
gehouden worden

Ik wil graag meepraten
voordat er een plan

gemaakt is

Ik wil graag meedenken als
er een voorstel voor een

plan is

73%

53%

33% 37%

Informatie
toegestuurd krijgen

Enquête Fysieke bijeenkomst Digitale bijeenkomst

30

24



Stationsdreef/De Veste 10

6

inwoners of bedrijven willen betrokken worden bij de 

woningbouwplannen op deze locatie en hebben de 

enquête ingevuld.  

Vraag: Kunt u aangeven hoe u betrokken wilt worden bij de eventuele 

woningbouwplannen? Meerdere antwoorden mogelijk

Vraag: Welke manier van meedenken, meepraten of geïnformeerd worden 

heeft uw voorkeur? Meerdere antwoorden mogelijk

inwoners of bedrijven hebben hun (e-mail)adres 

achtergelaten en geven toestemming om in een latere 

fase hun gegevens met de ontwikkelende partij te 

delen.  

89%

39%
33%

Ik wil graag op de hoogte
gehouden worden

Ik wil graag meepraten
voordat er een plan

gemaakt is

Ik wil graag meedenken als
er een voorstel voor een

plan is

72%

50%

33% 33%

Informatie
toegestuurd krijgen

Enquête Fysieke bijeenkomst Digitale bijeenkomst

18

14



Stationsgebied

7

inwoners of bedrijven willen betrokken worden bij de 

woningbouwplannen op deze locatie en hebben de 

enquête ingevuld.  

Vraag: Kunt u aangeven hoe u betrokken wilt worden bij de eventuele 

woningbouwplannen? Meerdere antwoorden mogelijk

Vraag: Welke manier van meedenken, meepraten of geïnformeerd worden 

heeft uw voorkeur? Meerdere antwoorden mogelijk

inwoners of bedrijven hebben hun (e-mail)adres 

achtergelaten en geven toestemming om in een latere 

fase hun gegevens met de ontwikkelende partij te 

delen.  

71%

43% 39%

Ik wil graag op de hoogte
gehouden worden

Ik wil graag meepraten
voordat er een plan

gemaakt is

Ik wil graag meedenken als
er een voorstel voor een

plan is

64% 61%

43%
36%

Informatie
toegestuurd krijgen

Enquête Fysieke bijeenkomst Digitale bijeenkomst

28

20



Entree Larserdreef

8

inwoners of bedrijven willen betrokken worden bij de 

woningbouwplannen op deze locatie en hebben de 

enquête ingevuld.  

Vraag: Kunt u aangeven hoe u betrokken wilt worden bij de eventuele 

woningbouwplannen? Meerdere antwoorden mogelijk

Vraag: Welke manier van meedenken, meepraten of geïnformeerd worden 

heeft uw voorkeur? Meerdere antwoorden mogelijk

inwoners of bedrijven hebben hun (e-mail)adres 

achtergelaten en geven toestemming om in een latere 

fase hun gegevens met de ontwikkelende partij te 

delen.  

54%
67%

48%

Ik wil graag op de hoogte
gehouden worden

Ik wil graag meepraten
voordat er een plan

gemaakt is

Ik wil graag meedenken als
er een voorstel voor een

plan is

62%
54% 52%

37%

Informatie
toegestuurd krijgen

Enquête Fysieke bijeenkomst Digitale bijeenkomst

93

81



De Akker 

9

inwoners of bedrijven willen betrokken worden bij de 

woningbouwplannen op deze locatie en hebben de 

enquête ingevuld.  

Vraag: Kunt u aangeven hoe u betrokken wilt worden bij de eventuele 

woningbouwplannen? Meerdere antwoorden mogelijk

Vraag: Welke manier van meedenken, meepraten of geïnformeerd worden 

heeft uw voorkeur? Meerdere antwoorden mogelijk

inwoners of bedrijven hebben hun (e-mail)adres 

achtergelaten en geven toestemming om in een latere 

fase hun gegevens met de ontwikkelende partij te 

delen.  

75%

51% 49%

Ik wil graag op de hoogte
gehouden worden

Ik wil graag meepraten
voordat er een plan

gemaakt is

Ik wil graag meedenken als
er een voorstel voor een

plan is

80%

63%

51%

39%

Informatie
toegestuurd krijgen

Enquête Fysieke bijeenkomst Digitale bijeenkomst

51

40



Hanzepark

10

inwoners of bedrijven willen betrokken worden bij de 

woningbouwplannen op deze locatie en hebben de 

enquête ingevuld.  

Vraag: Kunt u aangeven hoe u betrokken wilt worden bij de eventuele 

woningbouwplannen? Meerdere antwoorden mogelijk

Vraag: Welke manier van meedenken, meepraten of geïnformeerd worden 

heeft uw voorkeur? Meerdere antwoorden mogelijk

inwoners of bedrijven hebben hun (e-mail)adres 

achtergelaten en geven toestemming om in een latere 

fase hun gegevens met de ontwikkelende partij te 

delen.  

68%
59% 55%

Ik wil graag op de hoogte
gehouden worden

Ik wil graag meepraten
voordat er een plan

gemaakt is

Ik wil graag meedenken als
er een voorstel voor een

plan is

82%

55%
45%

50%

Informatie
toegestuurd krijgen

Enquête Fysieke bijeenkomst Digitale bijeenkomst

22

20


