
DUURZAAM SHOPPEN
IS LEUK!



Duurzaam shoppen is leuk! Kijk eens bij de volgende 
winkels in het Stadshart en ontdek een groot assortiment 
aan duurzame én fairtrade producten! Lelystad heeft 
duurzaamheid en fairtrade hoog in het vaandel staan. 
Met ingang van juli 2018 mag  de gemeente Lelystad zich 
officieel Fairtrade gemeente noemen.  Dat betekent dat 
de gemeente Lelystad, winkels, bedrijven, organisaties 
en inwoners samen werken aan meer eerlijke en  
duurzame handel. 

H&M, De Promesse 35
Voor elke volle tas oude kleding die wordt 
ingeleverd, ontvang je 15 % korting op  
aankoop van een artikel naar keuze. 

Hema, Stadhuisplein 75
Heeft een  ‘natuurlijke Hema-lijn’   
van biologisch katoen, biologische  
Hema-worst, Fairtrade chocola, koffie en 
Return to Sender producten.

Kelly’s, Kroonpassage 15-19
Verkoopt jeans van het merk Circle Of Trust. 
Een merk dat staat voor een  
duurzaam productieproces.  

Hairstudio Sa-Sa, Stadhuisstraat 66
Gebruikt alleen dierproefvrije  
producten en verkoopt deze ook.  

Monica & Winston, Stadhuisplein 4 
Hebben regelmatig duurzame  
streekproducten op het menu. 

Groene Zus, Waagpassage 55-61 
Het ‘zusje’ van kringloopwinkel  
De Groene Sluis. Huur je eigen  
winkelruimte en verkoop jouw nieuwe, 
tweedehands of zelfgemaakte waar en 
draag bij aan lokale goede doelen.

C&A, Neringpassage 129 
Biedt een rijk assortiment kleding gemaakt 
van biologisch katoen. 

Welleuk.nl, Stadhuisstraat 105
Een shop-in-shop concept,  waar je een 
kraam kunt huren om je gebruikte, nieuwe 
of zelfgemaakte spullen te verkopen.  

Duurzaamheidswinkel, Stadshuisplein 51 
Biedt een rijk overzicht van duurzame  
producten, die elders kunnen worden  
besteld. Elke middag spreekuur  
‘energiezuinig wonen’ (behalve maandag) 
en elke laatste zaterdagmiddag van de 
maand. Iedere bezoeker krijgt een gratis 
energiebespaarmeetlat en ‘thermocard’. 
Elke woensdagmiddag gratis Kinderwork-
shop van MooiFlevoland.nl

Albert Heijn, Neringpassage 127
Fair trade producten: Bananen, koffie, thee, 
chocolade, Sinasappelsap, suiker, hagel-
slag. Biologisch: o.a. groente, fruit, zuivel, 
vlees(vervangers).

Deen, Neringweg 391
Fair trade producten o.a.: Bananen, koffie, 
thee, chocolade, Sinasappelsap, suiker, 
hagelslag. Biologisch: o.a. groente, fruit, 
zuivel, vlees(vervangers).

Eetalage, Promesse 2
Fair trade producten: koffie en thee.  
Werkt met biologische producten.

Jumbo, Waagpassage 76
Fair trade producten: Bananen, koffie, thee, 
chocolade, Sinasappelsap, suiker, hagel-
slag. Biologisch: o.a. groente, fruit, zuivel, 
vlees(vervangers).

Wereldwinkel, Dukaatpassage 21
Volledig Fairtrade assortiment.  
O.a. Cadeauartikelen, producten van  
gerecycled materiaal, koffie, thee,  
chocolade.


