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Buurtbegroting Lelystad-Haven

De begroting voor het bedrag van 75.000 euro dat door de
gemeente Lelystad is gereserveerd voor Lelystad-Haven (inclusief
Hollandse Hout en Noordersluis) is door de bewoners bepaald.
Met het oog op meer betrokkenheid van inwoners bij de gemeentelijke financiën werd begin 2017 gestart met een proefproject
waarbij inwoners het beschikbare bedrag zelf mochten begroten.
Op 1 juni jl. konden inwoners stemmen op ingebrachte ideeën.
Op basis hiervan is de definitieve buurtbegroting vastgesteld. Met
deze brief informeert de projectgroep u over de verdeling van het
geld.

Definitieve begroting
De vijf ideeën die binnen het beschikbare budget verder uitgewerkt
zullen worden, zijn:
• een sport- en spelveld op de Binnendijk
• een boodschappenvoorziening voor ouderen
• het toegankelijk maken van het strandje bij Paradiso (inclusief
een wandelroute langs het Bovenwater)
• het opknappen van het strandje Schermer
• AED’s (een apparaat wat gebruikt kan worden bij een hartstilstand)

Uitwerking
Met de indieners van de vijf
projecten is contact opgenomen.
Er wordt zo snel mogelijk gestart
met de uitwerking van de ideeën.
Oproep: wilt u hieraan meehelpen, meldt u zich dan snel via
buurtbegroting@lelystad.nl.

Bedankt!
De projectgroep dankt alle inwoners voor de ingebrachte ideeën
en het uitbrengen van uw stem.
We houden u via de kanalen van
gemeente Lelystad op de hoogte
van de uitwerking van de plannen.
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Een terugblik op het project
1. Het begin (eind 2016)
De wijk Lelystad-Haven mag experimenteren met een buurtbegroting,
zo besluit de gemeenteraad van Lelystad eind 2016. Bewoners van Lelystad-Haven (inclusief Hollandse Hout
en Noordersluis) mogen zelf een
deel van de gemeentelijke begroting
invullen. Voor deze pilot wordt
eenmalig €75.000 gereserveerd.

2017

meer dan
100
ideeën
verzameld!

2 & 3. Projectgroep van
gelote inwoners van start
Omdat de buurtbegroting echt iets
van de wijk zelf is en niet van de
gemeente, worden veertig inwoners
uit de wijk geloot en persoonlijk
benaderd met de vraag of zij deel
willen nemen aan een projectgroep.
Ongeveer vijftien inwoners gaan in
op de vraag en vormen samen met
Welzijn Lelystad en de gemeente
een projectgroep. Deze projectgroep

De gemeente probeert op verschillende manieren haar inwoners te
betrekken bij het gemeentelijk geld en de begroting. Steeds meer gemeenten experimenteren met verschillende vormen van buurt- en burgerbegroting. Als de wijkraad van Lelystad-Haven in 2015 aangeeft meer
zeggenschap te willen over wat er in hun wijk gebeurt, stelt het college
voor om in deze wijk te experimenteren met een buurtbegroting

beslist niet hoe de €75.0000 verdeeld
wordt, maar begeleidt het proces
en zorgt voor goede informatie en
communicatie. In februari 2017 gaat
de projectgroep van start.

Verzamelen van ideeën
De eerste stap die de projectgroep
zet is het verzamelen van ideeën en
wensen van buurtgenoten. Zo wil
de projectgroep achterhalen wat er
speelt in de wijk. De leden van de
projectgroep gaan in gesprek met
hun buurtgenoten, er wordt een
mailadres en facebookpagina aangemaakt en er is een “ideeënbus” in
MFA de Windhoek.

4. Eerste bewonersavond

5. Stemdag op 1 juni

Op 20 april organiseert de projectgroep een inloopavond. Alle bewoners uit Lelystad-Haven zijn welkom
om vragen te stellen, in gesprek te
gaan met Welzijn of de bewonersconsulenten en natuurlijk om hun
ideeën en/of wensen in te dienen.
Deze avond wordt goed bezocht met
ruim 100 buurtbewoners.

Op 1 juni vindt de grote stemdag
plaats. Alle inwoners uit de wijk zijn
uitgenodigd om 10 fiches te verdelen
over minstens drie verschillende
ideeën. Met 261 bezoekers wordt ook
deze avond goed bezocht. Al snel tekent zich een duidelijke voorkeur af.
Een strandje, een sport- en spelveld
en ook een voorziening voor ouderen
zijn ideeën die op veel steun kunnen
rekenen.

Ideeën
Na 1 mei is er een lijst met ongeveer
300 ideeën en wensen, waarbij veel
dezelfde zijn. Uiteindelijk blijven er
ongeveer 100 unieke ideeën over. Met
deze 100 ideeën gaat de projectgroep
aan de slag. Zo ontstaat er uiteindelijk een stemlijst van ongeveer 40
ideeën verdeeld in 8 categorieën:
1. Recreatie
2. Veiligheid
3. Straatmeubilair
4. Sport en spel
5. Sociaal
6. Cultuur
7. Schone wijk
8. Voorziening boodschappen voor
ouderen

6. Eind juni 2017. Vaststellen
definitieve begroting.
Bovenaan deze brief vindt u de
definitieve begroting. Nog wat extra
uitleg over de uitkomst: voor de top 5
is gekeken naar een gewogen gemiddelde, op basis van het aantal stemmende inwoners en het deelgebied
waar zij vandaan komen. Een thema
dat in Hollandse Hout hoog scoorde
is “veiligheid”. Hoewel dit niet in de
top 5 zit, is het wel een belangrijk
signaal dat doorgegeven wordt aan
het wijkteam.

Veel wensen en ideeën die zijn
binnen gekomen gaan over
reguliere taken van de gemeente, zoals handhaving, parkeren
en/of hondenpoep. Omdat dit
reguliere taken van de gemeente
zijn zou het niet eerlijk zijn hier
het buurtbudget aan te besteden. Wel geven deze wensen
een belangrijk signaal af en de
gemeente gaat hiermee aan de
slag. Ook ideeën die betrekking
hebben op groot onderhoud, het
Bovenwater of Mensen Maken
de Buurt vallen buiten de buurtbegroting. Voor zover contactgegevens bekend zijn wordt met
iedereen contact opgenomen.
- meldingen over de openbare
ruimte kunnen gedaan
worden via:
www.lelystad.nl/melding		
doen, via 14 0320, keuze 3 of 		
via de MijnGemeente app.
- ideeën die uw straat, buurt
of wijk mooier en/of
leuker maken kunnen via 		
www.lelystad.nl/mensenmakendebuurt

