Groenbeheerplan parken Lelystad
Inleiding
Voor u ligt het groenbeheerplan voor parken in Lelystad. In het beheerplan is de visie op het groen in parken vastgelegd. Ook wordt aangegeven op welke wijze de gemeente
de parken wil beheren, onderhouden en in stand houden. Dit plan is in overleg met bewoners en relevante partijen opgesteld, want parken spelen een grote rol in de beleving
van onze leefomgeving. De aanleiding en noodzaak voor het groenbeheerplan ligt in het feit dat er over de parken weinig of niets vast ligt en er geen duidelijke visie is wat het
eindbeeld van het groen in het park moet zijn. Een groenbeheerplan biedt houvast en duidelijkheid op langere termijn, voor minstens tien jaar.

Wethouder John van den Heuvel
‘Ik ben trots dat wij voor zes parken in Lelystad samen met de bewoners en andere relevante partijen een groenbeheerplan hebben ontwikkeld.
Een groenbeheerplan geeft aan waar we naar toe willen met onze parken, hoe we ze willen beheren en dat we dat transparant willen doen. Het
is een plan dat iedereen aangaat, want parken zijn bij uitstek plekken die bijdragen aan een plezierige leefomgeving. De samenwerking met
bewoners en belanghebbenden zorgt er voordat er meer begrip ontstaat voor grotere ingrepen in de parken. Het onderhoud is uit te leggen,
er ligt een visie aan ten grondslag en het is duidelijk dat het gaat om de duurzame instandhouding van het park. Het wordt hiermee een herkenbaar proces waar we met zijn allen aan werken.
Ik wil dan ook mijn waardering uitspreken voor de bewoners die betrokken zijn bij de inrichting, het beheer en onderhoud van de parken in de
stad. Zonder hun hulp zijn zou het er allemaal niet zo goed uitzien. Met name voor de kleinere parken zoeken wij nog enthousiaste vrijwilligers.
Dus: draagt u het park in uw buurt een warm hart toe en wilt u meedenken en meehelpen bij de ontwikkeling ervan, meld u dan aan als vrijwilliger
bij de bewonersconsulenten van gemeente Lelystad, of kom langs bij het wijkinfopunt in uw buurt’.
Het plan heeft een integraal karakter: er is gekeken naar de beplantingen, gras en bomen (groen), verhardingen (grijs) en water (blauw). De geldende beleidsplannen en het
jaarlijks onderhoudsbudget zijn hierbij kaderstellend. Het groenbeheerplan van gemeente Lelystad geeft antwoord op de volgende vier vragen:
1.
2.
3.
4.

Wat hebben we?
Wat vinden we er van?
Wat willen we er mee?
Hoe gaan we dit bereiken?

Het groenbeheerplan is uitgewerkt voor een zestal parken: het Bultpark, Park Hondenkop, Kustpark, Stadspark, Voorhofpark en Woldpark. Het groenbeheerplan bestaat uit
drie delen: de visie, de streefbeelden en het werkplan.

1. Visie
De beheervisie is opgebouwd uit een analyse, visie en streefbeeld en geeft antwoord op de eerste drie vragen. Met andere woorden: Wat is het eindbeeld van het park, wat is
daarvoor nodig en hoe houden we het duurzaam in stand. Ieder park wordt beheerd aan de hand van streefbeelden.

2. Streefbeelden
De parken in Lelystad worden beheerd aan de hand van streefbeelden, waarbij beheren betekent dat er gewerkt wordt naar een streefbeeld en de instandhouding daarvan.
In dit groenbeheerplan zijn 20 streefbeelden onderscheiden en beschreven die allemaal een specifiek beheer en eindbeeld hebben. In dit hoofdstuk worden de streefbeelden
omschreven en verbeeld.

3. Het werkplan
In het werkplan worden eenmalige grote maatregelen en herinrichtingmaatregelen op een rijtje gezet. Het overige onderhoud wordt vanuit het reguliere onderhoud uitgevoerd. Het werkplan is op basis van noodzaak en prioriteit tot stand gekomen en benoemt een gefaseerde uitvoering over een periode van tien jaar. Per jaar wordt aangegeven
welke maatregelen worden uitgevoerd en hoe deze worden gefinancierd.
**
Het groenbeheerplan is opgesteld door het IBP (Ingenieursbureau en Projectmanagement) in opdracht van de afdeling BOR (Beheer Openbare Ruimte) van gemeente Lelystad.

