
 

Inhoudsopgave Motiemarkt 2022  

 

Categorie Achternaam NR Omschrijving   

SPORT  
Wilke 1a 

Realisatie van een Calisthenics & Bootcamp plek in het Woldpark 
in het voorjaar van 2022. 

SPORT  Vos 1b Trimbaan  

SPORT  
Rotmans 1c 

Het plaatsen van een paar ""slackline palen"" bij de hurkende 
man.   

SPORT  
Scheppingen van 1d 

Lelystad Drag Racing. Een locatie om drag racing legaal mogelijk 
te maken 

SPORT  de Wit 1e MHC onderhoud hockeyveld, water ontijzering  

JEUGD 
 2a Clubhuis Luchtscouts TERUGGETROKKEN  

JEUGD Elias 2b Springkussen Festival Lelystad  

JEUGD 
Junte 2c 

Wij zouden graag een leuke speeltuin willen in het hofje van 
Archipel 45. 

JEUGD Scheppingen van 2d DJ les voor iedereen  

JEUGD Thijssen 2e Stichting Ruiltuin overdracht 

JEUGD 
Stolk 2f 

Een nieuwe jongerenbroedplaats in de stad voor en door 
jongeren 

JEUGD Brouwer 2g Ouder kind workshop eten 

ZORG 
 3a 24uur flexibel  kinderopvang TERUGGETROKKEN  

NATUUR Luiten 4a Maken van een ""Vrolijke Vlinderveld""  

NATUUR 
Kouwenhoven 4b 

De realisatie van een Bijenstal (6 x 2 m1) en een Tap voor 
Tuinders  

NATUUR Rossum van 4c Realisatie van het Parkhuis in het Bultpark. 

NATUUR Marbus  4d het plaatsen van een zwaluwtil langs de kust bij Batavialand 

OPENBARE RUIMTE  Beukers 5a Trap en bank bij strekdam Houtribweg, nabij Durgerdamstraat 

OPENBARE RUIMTE  Bruins 5b Onderhoud speeltoestellen bij kinderboerderij 

OPENBARE RUIMTE  Bausch 5c Route ""rondje Bovenwater"" mogelijk maken 

OPENBARE RUIMTE  Schipper 5d bushaltes rookvrij 

OPENBARE RUIMTE  
Ludwig 5e 

bloembakken, kleurrijke bomen, bankje bij de entree van de 
Waterwijk 

OPENBARE RUIMTE  
Ludwig 5f 

Boottrailerhelling verlichten met 1 of 2 leuke lantaarns of helling 
opheffen 

OPENBARE RUIMTE  Ludwig 5g Larservaart  regelmatig schoonmaken 

OPENBARE RUIMTE  Schipper 5h QR-codes op afvalcontainers 

OPENBARE RUIMTE  
Galien van der  5i 

De steiger voor onze locatie van Bij Bosshardt de Jol willen we 
graag vernieuwen. 

OPENBARE RUIMTE  
Maduro 5j 

1 Platform integrale communicatie tussen gemeente, 
wooncorporatie en inwoner  

VERKEER 
 6a 

Verplaatsen van Oversteekplaats plus Verkeersdrempels 
plaatsen TERUGGETROKKEN 

VERKEER Bekker 6b Visarenddreef snelheid verlagen naar de 50 km  

VERKEER Dusseljee 6c Het weren van zwaar vrachtverkeer door het centrum  

VERKEER Ludwig 6d verkeersspiegel hoek Nieuwe Waterweg/Moezelstraat 

VERKEER Ludwig 6e veilige opstelplaats voor wekelijks op te halen vuilnisbakken 

VERKEER March 6f Aanleggen van fietsstrook naast voetpad bij Stadspark 

VERKEER 
March 6g 

Fietsstrook aanleggen naast voetpad langs Fjordpark gelegen 
naast de sloot. 

  



 

DUURZAAMHEID 
Straten van  7a 

Straat verlichting vervangen door ledlampen voorzien van 
sensors.  

DUURZAAMHEID Keestra 7b Houtkachel regelgeving  

DUURZAAMHEID 
Schipper 7c 

Invoering JA-sticker (voor ongeadresseerd 
drukwerk/reclamefolders) 

DUURZAAMHEID Schipper 7d Plant een boom voor iedere inwoner 

PROMOTIE Amersfoort van 8a Leegstaande panden opsieren 

 PROMOTIE Koreman 8b Marktkramen markt maatschappelijke organisaties / vrijwilligers  

PROMOTIE 
Scheppingen van 8c 

De Stichting Cornelis Lely is op zoek naar een plek collectie over 
drs Cornelis Lely. 

SOCIAAL  Essen van 9a In de Atolplaza is een computerlokaal, vernieuwen 

SOCIAAL  
Jong 9b 

Maak van het Woldpark een bruisende plek voor de buurt met 
4fusion. 

SOCIAAL  
Scheppingen van 9c 

Een logistiek school oprichten. Samen met autorijles, een 
logistieke opleiding en werk.  

SOCIAAL  
 9d 

We hebben 1 website nodig voor onze stichting Utopodium.   
TERUGGETROKKEN  

SOCIAAL  
Prins  9e 

Graag willen wij koffie/thee ochtenden organiseren met evt. een 
lunch erbij.  

SOCIAAL  Demas 9f Gratis menstruatieproducten ivm ‘menstruatie-armoede’ 

SOCIAAL  
Wals 9g 

Een begeleid woon traject “samen een mooi wonder” starten, 
moederkind-project.   

SOCIAAL  
 9h 

AC de Waterspiegel Kwintes, verzoek betere locatie 
TERUGGETROKKEN 

SOCIAAL  
Hop 9i 

Een community (broedplaats/creatieve hub) bouwen van 
muziekliefhebbers. 

SOCIAAL  
Broekhuis  9j 

Met behulp van vrijwilligers ondersteunt Humanitas Ontmoeting 
mensen bij het sociaal zelfredzaam  

 
 
 
 
  



Idee Titel:  Calisthenics & Bootcamp plek 

Idee nummer: 1a  

 

Achternaam: Wilke 

Uw idee: Realisatie van een Calisthenics & Bootcamp plek in het Woldpark 
in het voorjaar van 2022. 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Lelystad in beweging. Sporten, bewegen en samenkomen in de 
buitenlucht. Van jong tot oud. 

Omschrijf uw idee in 
een paar zinnen: 

Lelystad in beweging! Met een Calisthenics- en Bootcamp-plek in 
het Woldpark willen we inwoners van Lelystad een plaats geven 
in de buitenlucht, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waarvan 
ze gemotiveerd raken om (meer) te gaan bewegen. 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

Een Calisthenics-plek bestaat momenteel niet in Lelystad. In veel 
gemeenten blijken Calisthenics-plekken een succes, waaronder 
ook in Dronten en Almere: de toestellen worden er dagelijks 
gebruikt door verschillende inwoners. 
De Calisthenics- en Bootcamp-plek is uitstekend geschikt voor 
zowel de ongeoefende recreant als de ervaren sporter. En is 
geschikt voor jong en oud.  
De plek in het Woldpark ligt centraal in Oost-Lelystad. Inwoners 
uit aangrenzende wijken die richting het centrum gaan, zullen 
gemotiveerd raken door de zichtbare activiteit. De plek kan 
daarbij goed gecombineerd worden met een wandeling of rondje 
joggen, bijvoorbeeld vanuit onze buurthuizen. 
Op die manier wordt sociaal contact onder verschillende groepen 
inwoners gecombineerd met een betere gezondheid van deze 
inwoners: jongeren, (jong)volwassenen, minder validen en vooral 
ook mensen met een kleiner budget, waarvoor lidmaatschap bij 
een sportschool of vereniging niet vanzelfsprekend is. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Het betreft een inwonersinitiatief om van Lelystad een nog 
mooiere stad te maken. Ikzelf ben de coordinator namens de 
betrokken initiatiefnemers.  
Op de Motiemarkt willen we de gemeenteraad vragen voor co-
financiering voor dit initiatief, waardoor onze begroting sluitend 
wordt. 

 
  
 



Idee Titel:  Trimbaan 

Idee nummer: 1b  

 

Achternaam: Vos 

Uw idee: Het is geen idee welke ik zelf bedacht heb, maar het lijkt mij heel 
gaaf om dit te hebben in Lelystad. 
In Almere hebben ze om het Weerwater een trimbaan aangelegd. 
Met leuk voetstapjes is aangegeven hoe de route loopt en elke 
100m wordt de afstand aangegeven die je gelopen hebt. 
Ook op de Evenaar in Almere-Buiten is een lange trimbaan 
aangelegd voor trimmers, wandelaar en hardlopers. 
Het lijkt mij hele leuk om dit in Lelystad ook te realiseren. Ik denk 
dat er erg veel hardlopers, trimmers, wandelaar, boorcampers 
etc. gebruik van zullen maken. 
Ik denk dat aan de mooie ronde in en rond het centrum, maar het 
kan ook een ronde om het Bovenwater zijn of een ronde met start 
bij het Belevenissenbos, informatiecentrum Oostvaardersplassen 
of Bataviastad. 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Trimbaan / trimroute 

Omschrijf uw idee in 
een paar zinnen: 

Zie boven 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

Het bestaat nog niet in Lelystad. Zelf vind ik de route in Almere 
erg leuk. Ik ben niet heel bekend in Almere en vind het fijn om 
een mooie route te lopen, wat van Almere te zien en toch de weg 
niet kwijt te raken. Ze hebben in Almere mooie vergezichten in de 
route opgenomen van het kasteel, het weerwater en de skyline 
van Almere. Leuk! 
Ook erg mooi om daar dan evenementen te organiseren! 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 



Idee Titel:  Slacklinepalen 

Idee nummer: 1c  

 

Achternaam: rotmans 

Uw idee: Het plaatsen van een paar ""slackline palen"" op het 
activiteitenstrand bij de hurkende man.  Zo kunnen we als stad 
eens een keertje echt iets ""nieuws""  opzetten.  Kost weinig. 
Meer sport mogelijkheden voor de jeugd enz enz.   
Ik kan zelf eventueel ( zonder enige commerciele bedoeling / op 
vrijwillige basis )  daar voor Lelystad best wel wat betekenen.  
Volgend jaar de eerste NK freestyle slacklinen in Lelystad?  ( dat 
NK slacklinen is er nog niet in Lelystad , grijp je kansen! )  
Voorbeeldje https://www.youtube.com/watch?v=zT9gWPj3o70 
 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Jeugd / sport / promotie Lelystad 

Omschrijf uw idee in 
een paar zinnen: 

https://www.youtube.com/watch?v=RDVaUFdqMmE 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

Het kost echt peanuts. Meer sporten. Iets nieuws / helemaal hip.  
Gezond voor jong en oud.  Neem je als gemeente hierin het 
voortouw dan zet je jezelf ( met minimale kosten  / een paar palen 
) goed op de kaart  Ik licht één en ander graag mondeling en in 
de praktijk toe. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

IK ben werkzaam in het speciaal onderwijs ( locatie Justitiële 
jeugd inrichting Lelystad )  hierdoor ben ik overdag mobiel niet 
bereikbaar. 

 
  



 

Idee Titel: Lelystad Dragracing   

Idee nummer: 1d   

 

Achternaam: van Scheppingen 

Uw idee: "Lelystad Drag Racing. Een locatie om drag racing legaal mogelijk 
te maken. In eerste instantie drag racing met twee wielers. 
Motoren. 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Maar voor de vorm is het natuurlijk ook de bedoeling om de 
vierwielers hier ook bij te betrekken. En bijvoorbeeld de 
""""drifters""""" 

Omschrijf uw idee in 
een paar zinnen: 

Jeudg en techniek versus illegale racerij 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

Het idee is ontstaan toen het bericht kwam dat vliegveld 
drachten waarschijnlijk moet gaan plaatsmaken voor 
nieuwbouw. Daarmee komt een einde aan de enige legale 
raceplek in Nederland die voldoet aan de eisen van de drag 
racers. Hier in Lelystad is er last van illegale races op de dijk. Daar 
is een persbericht van geweest bij omroep flevoland. Wij hebben 
het idee dat het vliegveld van Lelystad een perfecte locatie is. 
Maar daar hebben we al over gehad met mevrouw van Ballegooij 
( de ideeenmakelaar ) en misschien is de test-locatie van de RDW 
de meest geschikte locatie. Wij willen dat dit mogelijk wordt en 
vandaar deze motie. We hebben zelfs signalen van de race 
gemeenschap dat zij bereid zijn te investeren in een stuk grond. 
Om dragracen vervolgens mogelijk te maken in Nederland. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

We gaan de illegale races aan. Het aanbieden van een legale 
optie is de voorwaarde. Want het is gewoonweg te gevaarlijk om 
dit soort dingen op illegale wijze te blijven accepteren. Wij 
denken dat de gemeenschap van racers in Nederland er echt 
veel voor over hebben. De groep is fanatiek en is dit een manier 
om Lelystad op de kaart te zetten als het gaat om drag racing. 
Mensen zullen van heinde en verre komen, nationaal en 
internationaal. Wij willen dat met alles rekening wordt 
gehouden. We willen het goed doen. We willen geen illegale 
praktijken. Wij zoeken samenwerking, wij hebben bijvoorbeeld 
ambulance en brandweer nodig om te zorgen dat alles goed 
verloopt. Het idee is niet helemaal uniek. Het bestaat al, op 
curacao. Daar wordt er op het vliegveld geraced. 



Idee Titel:  MHC Lelystad waterveld 

Idee nummer: 1e  

 

Achterna
am: 

de Wit 

Uw idee: In 2016 heeft MHC Lelystad in samenwerking met Sportbedrijf Lelystad een waterveld 
gerealiseerd. De meerkosten van het waterveld ten opzichte van een traditioneel 
kunstgrasveld zijn destijds gefinancierd door de vereniging. Het onderhoud en de 
vervanging van het waterveld is overgedragen aan Sportbedrijf Lelystad. De vereniging is 
eigenaar de beregeningsinstallatie gebleven. Sportbedrijf Lelystad organiseert het 
jaarlijkse onderhoud van de beregeningsinstallatie op basis van de geraamde 
werkzaamheden excl. materialen en de vervanging na afschrijving. De kosten die 
hierbuiten vallen onder het zogenaamde eigenaarsonderhoud en zijn voor de vereniging. 
 
Voor de beregening van het waterveld heeft de vereniging in 2016 een bron laten slaan. 
Er wordt grondwater gebruikt uit de geboorde bron die ongeveer 25m diep is. Het water 
wordt opgepompt, ontijzerd met zout en in een buffertank opgesloten. Echter blijkt 
vanaf het begin het water dat uit de beregeningsinstallatie komt, een te hoog gehalte 
aan ijzer bevat. Dit ontstaat door de oxidatie van ijzer in water. Er komt bruin roestwater 
uit de bron en de beregeningsinstallatie wat sinds de aanleg van het veld voor de nodige 
problemen zorgt. Ook moet de vereniging in verhouding veel meer zout (ca 3000 kg per 
jaar) gebruiken als normaal gebruikelijk is. 
 
Het bruine roestwater en het zout tast alle materialen op- en langs de velden aan, 
waardoor de vereniging deze eerder moet vervangen als gepland, denk hierbij 
bijvoorbeeld aan trainingsmaterialen en sponsorborden. In algemene zin tast het alles 
op en rond het veld aan en draagt dit niet bij aan de representativiteit van de vereniging. 
Wij hebben navraag gedaan bij verenigingen die wij vanuit competitieverband bezoeken 
en die blijken hier geen last van te hebben. Ook heeft het ijzerhoudende water direct 
gevolgen voor de technische levensduur van de pomp en de sproeikoppen. De gevolgen 
voor de gezondheid en het milieu hebben wij niet nader bekeken. 
 
Onderzoek en oplossing 
MHC Lelystad zoekt een technische oplossing en vraagt de raad om ondersteuning om 
dit probleem op te lossen. De kosten bedragen naar verwachting € 25.000,- 
 
Wij denken aan een duurzame oplossing in de vorm van ondergronds ontijzeren. 
(Uiteraard dient dit voorafgaand met onderzoek vastgesteld te worden of dit de meest 
effeciënte oplossing is. Hierbij worden er twee bronnen geboord, die om-en-om worden 
gebruikt om water te onttrekken voor het hockeyveld en om schoon water klaar te 
maken. Een gedeelte van het opgepompte water uit de actieve bron wordt belucht met 
zuurstof en ingebracht in de rustende bron. Hier stroomt het verrijkte water de bodem 
in en de aanwezige zuurstof zorgt onderin de bodem voor oxidatie van ijzer en mangaan. 
Het volgende etmaal wordt de actieve bron de rustende en andersom. Dit proces is 
volledig geautomatiseerd. In dit systeem krijgt het water langer de tijd om te reageren 
en wordt de waterkwaliteit niet negatief beïnvloed bij piekafnames.  
 
De grootste voordelen van dit systeem zijn: 
* Betere kwaliteit van het water 
* 24/7 beschikbaarheid van schoon water, er zijn geen spoeltijden 
* Geen afname van waterkwaliteit bij piekopnames 
* Minder onderhoud  



* Geen afvalstroom van ijzerhoudend spoelwater 
* Geen chemische toevoegingen of zouttabletten bijvullen 

Onderwe
rp: (bijv. 
jeugd, 
veilighei
d, 
sociaal) 

Oplossing gezocht voor overlast roestwater bij de hockeyvereniging MHC Lelystad 

Omschrij
f uw idee 
in een 
paar 
zinnen: 

MHC Lelystad zoekt een technische oplossing en vraagt de raad om ondersteuning om 
de problemen ten gevolge van het roestwater op te lossen. De kosten bedragen naar 
verwachting € 25.000,- 
 
Wij denken aan een duurzame oplossing in de vorm van ondergronds ontijzeren. 
(Uiteraard dient dit voorafgaand met onderzoek vastgesteld te worden of dit de meest 
effeciënte oplossing is. Hierbij worden er twee bronnen geboord, die om-en-om worden 
gebruikt om water te onttrekken voor het hockeyveld en om schoon water klaar te 
maken. Een gedeelte van het opgepompte water uit de actieve bron wordt belucht met 
zuurstof en ingebracht in de rustende bron. Hier stroomt het verrijkte water de bodem 
in en de aanwezige zuurstof zorgt onderin de bodem voor oxidatie van ijzer en mangaan. 
Het volgende etmaal wordt de actieve bron de rustende en andersom. Dit proces is 
volledig geautomatiseerd. In dit systeem krijgt het water langer de tijd om te reageren 
en wordt de waterkwaliteit niet negatief beïnvloed bij piekafnames.  
 
De grootste voordelen van dit systeem zijn: 
* Betere kwaliteit van het water 
* 24/7 beschikbaarheid van schoon water, er zijn geen spoeltijden 
* Geen afname van waterkwaliteit bij piekopnames 
* Minder onderhoud  
* Geen afvalstroom van ijzerhoudend spoelwater 
* Geen chemische toevoegingen of zouttabletten bijvullen 

Geef hier 
de 
redenen/
motivati
e 
waarom 
uw 
idee/plan 
uitgevoe
rd moet 
worden: 

Het bruine roestwater en het zout tast alle materialen op- en langs de velden aan, 
waardoor de vereniging deze eerder moet vervangen als gepland, denk hierbij 
bijvoorbeeld aan trainingsmaterialen en sponsorborden. In algemene zin tast het alles 
op en rond het veld aan en draagt dit niet bij aan de representativiteit van de vereniging. 
Wij hebben navraag gedaan bij verenigingen die wij vanuit competitieverband bezoeken 
en die blijken hier geen last van te hebben. Ook heeft het ijzerhoudende water direct 
gevolgen voor de technische levensduur van de pomp en de sproeikoppen. De gevolgen 
voor de gezondheid en het milieu hebben wij niet nader bekeken. 

Eventuel
e nadere 
opmerki
ngen: 

MHC Lelystad 
Sportparkweg 3, 8223 PB Lelystad 
Postadres Postbus 192, 8200 AD Lelystad 
 

 

Idee nummer: 2a Ingetrokken (vervallen)  

 

Idee Titel:  Springkussenfestival 

Idee nummer: 2b  

 

Achternaam: Elias 



Uw idee: Wij zouden heel graag weer het Springkussen Festival Lelystad 
willen organiseren in Lelystad. 
Voorheen was dit altijd een groot succes. 
Maar helaas is de zaalhuur veel te hoog. 
Voorgaande keren hadden we een samenwerking met het 
Sportbedrijf, waardoor het mogelijk was, helaas kan het Sportbedrijf 
niet meer op die manier door gaan. 
Wellicht kan de motiemarkt hier iets in betekenen. 
Het zou namelijk zonde zijn als dit evenement voor de jeugd niet 
meer terug kan komen in Lelystad. 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Jeugd 

Omschrijf uw idee in 
een paar zinnen: 

Wij willen het Springkussen Festival Lelystad 1x per jaar 3 dagen 
organiseert in de grote zaal van de Rietlanden. 
Waar eventueel in de zaal er naast meerdere verenigingen hun sport 
kunnen promoten 
 ( Bijvoorbeeld 2 verenigingen in de ochtend en 2 andere in de 
middag ) 
Zo kunnen 12 verenigingen zich zelf promoten op een plek waar veel 
kinderen aanwezig zijn. 
Zo sla je meerdere vliegen in 1 klap,  
Namelijk een leuk evenement voor de kinderen 
Kinderen in beweging, 
Verenigingen die zich kunnen promoten, 
En extra activiteiten bij het springkussen Festival. 
Wij willen dit Festival in de Voorjaarsvakantie gaan houden. 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw 
idee/plan uitgevoerd 
moet worden: 

Simpel: Omdat hier veel kinderen blij van worden, en het er nog lang 
over hebben. ( Dit is al bewezen ! ) 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Zie reacties op de Facebook pagina van Springkussen Festival 
Lelystad 

 
  



Idee Titel:  Speeltuin Archipel 45 

Idee nummer: 2c  

 

Achternaam: Junte 

Uw idee: Wij zouden graag een leuke speeltuin willen in het hofje van 
Archipel 45. 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Jeugd, sociaal, veiligheid. 

Omschrijf uw idee in 
een paar zinnen: 

We willen graag een leuke speeltuin waar kleine kinderen zich op 
veilige afstand van hun ouders leuk kunnen vermaken. 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

Momenteel staan er twee kleine speeltoestellen in Archipel 45. 
Deze zijn niet geschikt voor kleine kinderen. Juist voor deze 
doelgroep is het belangrijk om dicht bij huis te kunnen spelen, leren 
en hun fantasie te prikkelen. Buitenspelen is voor deze leeftijd juist 
belangrijk maar in onze straat niet motiverend vanwege het 
beperkte aanbod. Andere hofjes hebben prachtige speeltuinen 
maar deze leeftijdsgroep kan daar niet zelfstandig naar toe gaan. 
Er zijn twee kleine plekken beschikbaar waar wat ons betreft meer 
aandacht aan besteed kan worden. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 
  



Idee Titel: DJ les   

Idee nummer: 2d   

 

Achternaam: van Scheppingen 

Uw idee: DJ les voor iedereen. Laagdrempelig met ""huis-tuin-en-keuken"" 
apparatuur. Ter stimulatie van het ""uitgaansleven"" in Lelystad 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Nachtleven en de jeudg van lelystad 

Omschrijf uw idee in 
een paar zinnen: 

Ik wilde gratis DJ les aanbieden 1-op-1. Om de talenten te kunnen 
ontdekken en om de dj kwaliteiten verder te ontwikkelen. Het 
idee heeft als basis dat het niet perse op hele dure dj apparatuur 
moet. Ik wilde laten zien dat het met een oude 
laptop/tablet/telefoon en een goedkope dj controller ook goed 
mogelijk is om dj skills te trainen. Het idee heeft als resultaat, hoe 
meer mensen er mee bezig zijn, hoe meer hoofden het dj'en 
hebben, dat er op een gegeven moment een generatie opstaat om 
bijvoorbeeld toch die disco te gaan beginnen. Of festivals in 
Lelystad. Ik zoek een locatie om dj'les aan te bieden. Ik zoek een 
DJ-kroeg die startende dj's op bijvoorbeeld donderdag avond een 
plek geven. Om te oefenen in het ""eggie"". 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

Lelystad heeft een jeugd die, naar mijn beleving, een negatief 
beeld heeft van de stad. En een negatief beeld van de inwoners. 
Kansen creeeren en probleem oplossend denken worden 
daardoor bemoeilijkt. Ik denk door dit simpele idee om (gratis) 
djles te gaan aanbieden, volgens het keuzedeel MBO niveau 4 - 
creative dj'ing, want daar is mijn djlesprogramma op gebaseerd, 
dat er snel meer mensen met muziek bezig zullen zijn. Helemaal 
met de gedachte dat het niet duur hoeft te zijn, en dat het ook 
heel goed kan met tweede hands spullen. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Ik heb zonet een motie ingediend over een logistiekschool en er 
komt er nog 1 aan 

 
  



Idee Titel:  Ruiltuin stichting 

Idee nummer: 2e  

 

Achternaam: Thijssen 

Uw idee: In de tweede heft vaan januari zal de Ruiltuin een stichting worden.  
De Ruiltuin is een project van wijkraad de Bolder, en bestaat nu 
ruim dertien jaren.            Om een toekomst voor de Ruiltuin veilig te 
stellen zal deze een stichting worden. Dit is in samenwerking met de 
gemeente zo geplant.  De wijkraad kan het project dan in goede 
orde overdragen. 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

 

Omschrijf uw idee in 
een paar zinnen: 

Sociaal en jeugd zijn de beoogde doelstellingen. 
 Sociaal, is het bezoek van ouderen die vooral met begeleiding het 
complex bezoeken net als dat nu ook veelvuldig gebeurt. 
Voor de jeugd komen er speciale momenten om deze de liefde voor 
het hebben van een tuin bij te brengen. 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw 
idee/plan uitgevoerd 
moet worden: 

De ouderen komen genieten van de Ruiltuin onder het genot van 
een drankje. In de perioden dat er voldoende bloeiende planten zijn 
krijgen ze een bloemetje mee. Heerlijk te zien hoe ze genieten. 
Om de jeugd te lokken zijn we in contact met jeugdbegeleiders. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Na overdracht zullen de openingstijden verdubbelt worden zodat er 
meer mensen de gelegenheid hebben de ruiltuin te bezoeken.  Om 
het te benoemen bestuur niet in het diepe te gooien is mij (Lucas) 
gevraagd om het eerste jaar zitting te nemen in het bestuur.  De 
reden hiervoor is, dat ik het project geleid heb vanaf het bestaan. 
Het was niet mijn plan maar ik heb beloofd het te doen.  Het is een 
fijne ploeg mensen, dus geen probleem om er nog een jaar aan te  
plakken. 

 
  



Idee Titel:  URBN Village broedplaats  

Idee nummer: 2f  

 

Achternaam: Stolk 

Uw idee: Een nieuwe jongerenbroedplaats in de stad voor en door jongeren, in 
samenwerking met partners. 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

jeugd 

Omschrijf uw idee 
in een paar zinnen: 

Er komt een nieuwe jongerenbroedplaats in het centrum. Een plek 
voor en door jongeren met verbinding naar de stad, voortbouwend 
op de beweging die door Jongeren Maken de Stad is ingezet, waarbij 
we de afgelopen jaren URBN Village hadden en nu toe zijn aan een 
stap verder. Een plek met huiskamer, keuken, talentenstudio's, 
ateliers, dansvloer, werkplaats, winkel en een stadstuin. Op deze plek 
willen we talentverspilling tegengaan. Deze plek richten we in met 
vele partners in de stad die ook met jongeren werken en in willen 
stappen in deze broedplaats, waardoor er iets moois kan gaan 
ontstaan! 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw 
idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

Een plek voor jongeren mist in de stad en dat zien we allemaal. We 
hebben met URBN Village ook gezien wat voor moois er kan ontstaan 
als er zo'n plek is. Vanuit intensieve jongerenparticipatie, worden 
jongeren trots op deze stad, ze voelen zich mede pionier een gaan 
bouwen aan het Lelystad van de toekomst. Daarmee is deze plek 
tevens een plek voor preventie, jongeren treffen voordat problemen 
toenemen. Waarmee ook kosten voor jeugdhulp worden bespaard. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Er ligt een presentatie en een projectplan klaar. Waarin het nog 
duidelijker is toegelicht en de motivatie en redenen zijn uitgewerkt. 

 
  



Idee Titel:  Ouder/kind kookworkshop 

Idee nummer: 2G  

 

Achternaam: Brouwer 

Uw idee: ouder kind kookworkshops 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Jeugd, gezondheid 

Omschrijf uw idee in 
een paar zinnen: 

niet vullen maar voeden. Hoe maak je heerlijke gerechten met 
gezonde ingrediënten, goedkoop, met een handomdraai en een 
feestje voor op je bord. 
Kinderen en ouders samen in de keuken, ouders onderling kunnen 
delen, de gezelligheid van kinderen onder elkaar.  
Een perfect middel een grote mooie doelgroep bewust te maken 
wat voeding voor jou kan doen. Items zoals overgewicht, 
darmwerking, verslaving en patronen komen daarbij zeker aan bod. 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw 
idee/plan uitgevoerd 
moet worden: 

Een perfect middel een grote mooie doelgroep bewust te maken 
wat voeding voor jou kan doen. Items zoals overgewicht, 
darmwerking, verslaving en patronen komen daarbij zeker aan bod. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Door bij verschillende wijkcentra in Lelystad 
(waterbever,windhoek,zuiderzee) een viertal keer op 
zaterdagmiddag met een groep van maximaal 8 ouders en hun 
kinderen te koken, is het voor iedereen een mogelijkheid aan de 
sluiten. Doordat de motiemarkt misschien kan zorgen voor het 
dekken van de kosten zal de eigen bijdrage laag zijn en kan iedereen 
die wil aansluiten. 
 
Dus 4 keer 3 verschillende groepen, koken met thema's over 
gezondheid, op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 met afsluitend 
bij week 4 een feestmaal voor het hele gezin. 
 
 

 
  



Idee Titel:  24uur Flexibele Kinderopvang 

Idee nummer: 3a  

 

Achternaam: Van der Giessen 

Uw idee: 24uur flexibel  kinderopvang beginnen voor de ouders die in de zorg 
of voor in de nachtdienst werken. 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Jeugd 

Omschrijf uw idee in 
een paar zinnen: 

24uur flexibel  kinderopvang beginnen voor de ouders die in de zorg 
of voor in de nachtdienst werken 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw 
idee/plan uitgevoerd 
moet worden: 

Goedemorgen,  
Ik zal uw eerst mij voorstellen. Mijn naam is - en ben 34 jaar oud.  Ik 
ben getrouwd en samen hebben we 4 kinderen.  
Vanuit mijn persoonlijke situatie kwam ik erachter dat we hier in 
Lelystad weinig flexibele kinderopvang hebben. Die helaas ook niet 
in de avond of zelf nachten kunnen opvangen.  
Ik werk zelf in de zorg, doordat ik bijna geen opvang kunnen regelen 
voor mijn kinderen kan ik helaas ook niet meer flexibel zijn voor mijn 
werkgevers.  
Mijn man werkt zelfs in de bouw en moet al om 5.00 zijn bed uit.  
Gastouders is niet te doen omdat ik ook kinderen heeft die naar 
school moeten brengen.  Ten slotte gastouders willen alleen maar 
leeftijd van 0 tot 4 jaar opvangen.  
Familie leden of buurman/ vrouw zijn zelf werkzaam, die kan helaas 
ook niet een dag bijdragen.  
En nu aangezien dat in Lelystad uitgebreid worden met de 
luchthaven, huizen etc.  
Is dit een betere investering voor de toekomst van Lelystad.  
Denkt u bv aan de piloten, stewardess(en), verpleegkundigen, 
gehandicaptenzorg, ouderzorg, alleenstaand ouders die in de zorg 
werken, politie's, beveiligers. 
Ik heb zelfs spw en mmz diploma. Ik kan zo oprichten helaas heb ik 
geen geld of ruimte om mijn ideeën of wens waar te maken. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 



Idee Titel:  Vrolijk Vlinderveld 

Idee nummer: 4a  

 

Achternaam: Luiten (waarnemend voorzitter Volkstuinvereniging Zuigerplas) 

Uw idee: Maken van een ""Vrolijke Vlinderveld"" door aanplant van insecten-
vriendelijke meerjarige bollen, planten en struiken rond de entree 
van Volkstuinvereniging Zuigerplas.  
Ontwikkeling van deze Vrolijke Vlinderveld tot babbelplaats voor 
volkstuinders en ruilplek van eigen plantmateriaal en zaden.  
Dit mede in het kader van de strijd tegen de eenzaamheid. 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

natuur en sociaal (preventie eenzaamheid) 

Omschrijf uw idee in 
een paar zinnen: 

Het bedoelde perceel voor de ""Vrolijke Vlinderveld"" (groot ca 300 
m2) was tot 2019 overwoekerd door brandnetels en bramen en 
bezaaid met glas en plastic. In 2020/2021 heeft de 
volkstuinvereniging dit perceel opgeruimd. Vervolgens is het gespit 
en gefreesd en ingezaaid met monotoon gras. 
Voor meer Biodiversiteit wil de vereniging de Vrolijke Vlinderveld 
beplanten met insectenvriendelijke,  meerjarige bollen, vaste planten 
en struiken.  
Voor meer onderlinge contacten tussen alle volkstuinders (ook van 
de andere volkstuinen rond de Bosweg) zal in latere jaren de Vrolijke 
Vlinderveld ingericht worden als ontmoetingsplaats (babbelplaats) en 
ruilplek voor plantmateriaal. De Vrolijke Vlinderveld ligt centraal 
tussen de andere volkstuinen. 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw 
idee/plan uitgevoerd 
moet worden: 

Verhoging van de Biodiversiteit geeft meer leefruimte aan insecten 
en vogels. Het verbetert ook de natuurlijke ziekte- en 
plaagbestrijding. Daardoor zijn minder ingrepen nodig bij de 
teeltgewassen op de volkstuin. 
Meer onderlinge contacten tussen tuinders maakt tuinieren nog 
gezelliger, en voorkomt vereenzaming.. De ruilplek is daarbij een 
contactmogelijkheid, maar biedt ook de kans om efficiënt om te gaan 
mrt zaden en plantmateriaal van alle volkstuinen. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Voor de kosten van aanschaf in 2022 van bollen en plantmateriaal 
doet Volkstuinvereniging Zuigerplas deels een beroep op de 
gemeente middels de Motiemarkt 2022.  
Een plattegrond en bijbehorende begroting zijn gemaakt en 
beschikbaar voor de motiemarkt. 
De uitvoering 2022 en het onderhoud van de aanplant vindt in eigen 
beheer van de vereniging plaats.  
De latere inrichting van de ontmoetingsplaats vindt buiten deze 
aanvraag plaats. 

 
  



 

Idee Titel:  Bijenstal 

Idee nummer: 4b  

 

Achternaam: Kouwenhoven 

Uw idee: De realisatie van een Bijenstal (6 x 2 m1) en een Tap voor 
Tuinders: wateropvang vanaf de bijenstal in 2 kuubsvaten, 
bestemd voor de moestuinders. Het water uit onze pompen is wat 
ziltig (de oude Zuiderzee!) en daardoor niet zo geschikt om 
permanent te gebruiken op de tuin. Het dak van de Tap voor 
Tuinders wordt, als daarvoor de middelen beschikbaar zijn, 
voorzien van een Sedumdak. 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Educatie en promotie 

Omschrijf uw idee in 
een paar zinnen: 

De Bijenstal is (ook) bedoeld als educatief project voor 
schoolklassen en andere belangstellenden. In de stal is ruimte voor 
6 volken en (tijdelijk) 3 zwermen. We willen meer aandacht 
genereren voor bijen en andere bestuivers: zonder bestuivers 
(vrijwel) geen oogst. Ook willen we Sedumdaken en wateropvang 
(op de tuin en/of thuis) promoten. Het plan is een onderdeel van 
ons streven om het begrip ‘milieuvriendelijk’ in onze 
verenigingsnaam meer inhoud te geven (tot nu was dat vooral het 
niet mogen gebruiken van kunstmest en chemisch- synthetische 
middelen). 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

We willen graag laten zien op welke wijze er bijgedragen kan 
worden aan een beter milieu en een beter klimaat. Natuurlijk zijn 
we ons bewust van de omvang van ons project maar wij zijn van 
mening dat alle beetjes helpen en dat iedereen verplicht om naar 
vermogen zijn/haar steentje daaraan bij te dragen. Hopelijk is er 
sprake van een ‘olievlekwerking’. Ook kunnen we zo wellicht 
andere tuincomplexen ter inspiratie dienen. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

De totale kosten van ons project zijn sterk gestegen vanwege de 
duurder geworden bouwmaterialen (de prijzen zijn bijna 
verdubbeld) en bedragen, afgerond, 8500,00 euro inclusief BTW. 
Het gaat hierbij alleen om de materialen, behalve het grondwerk is 
alles vrijwilligerswerk. Uiteraard is een uitgebreide 
projectomschrijving en een gedetailleerde begroting 
beschikbaar. Het bedrag dat we via de Motiemarkt aan willen 
vragen is euro 3750,00. Naast een eigen bijdrage van 750 euro 
hebben we voor verschillende onderdelen (o.a. voor de infoborden 
Bijen en bestuiving’ en ‘Drachtplanten’, Sedumdak, Tap voor 
Tuinders) bij andere organisaties en instellingen een aanvraag 
ingediend. 

 
  



 
 

Idee Titel:  Realisatie van het Parkhuis in het Bultpark. 

Idee nummer: 4c  

 

Achternaam: van Rossum 

Uw idee: Realisatie van het Parkhuis in het Bultpark. 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Educatie, milieuvoorlichting, sociaal 

Omschrijf uw 
idee in een paar 
zinnen: 

Het Parkhuis is bedoeld om op maatschappelijk gebied projecten in het 
Bultpark te kunnen organiseren die betrekking hebben op sociale 
inclusie, ecologische educatie en het (daarbij) actief betrekken van jong 
en oud. Het Parkhuis waarborgt bovendien de continuÃ¯teit van het 
onderhoud en beheer van groenprojecten doordat vrijwilligers een 
onderkomen hebben voor zichzelf en hun gereedschap. Bezoekers 
hebben zo een vast informatiepunt.  Verder gaat het om het geven van 
voorlichting over de Lelystadse parken, over groene daken, milieu- en 
natuurvriendelijke tuinen wateropvang, waterdoorlatende verharding, 
kindertuinen, een tuin voor mensen met een beginnende dementie 
enzovoort. In het Parkhuis kunnen educatieve natuuractiviteiten 
ontwikkeld worden, gekoppeld aan de Lelystadse stadsnatuur, o.a. voor 
scholen en andere geinteresseerden. Met school De Kring wordt 
daarover al intensief gesproken. Gekeken wordt of we, op basis van de 
ervaringen met De Kring, een programma kunnen ontwikkelen voor 
meer scholen die grenzen aan het Bultpark. Doel is ook samenwerking 
met het IVN (heeft al toegezegd, samenwerking moet nog wel nader 
ingevuld worden), Groei en Bloei en zo mogelijk andere partijen zoals 
het GOL. De exploitatie van het Parkhuis gebeurt door vrijwilligers. Voor 
de kosten van energie, verzekeringen, het onderhoud van het gebouw 
en de afrastering wordt gezocht naar bijdragen van derden. We hopen 
dat, gezien de functies, die ons inziens nauw aansluiten bij de ambities 
van de gemeente Lelystad, (ook) de gemeente zal bijdragen in de 
exploitatie. 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw 
idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

Het is duidelijk dat het klimaat verandert, maar dat mensen, bijvoorbeeld 
wat hun tuin betreft, nog weinig mee veranderen. Het Parkhuis ligt de 
buurt en is laagdrempelig, de voorbeelden die daar getoond worden zijn 
toegesneden op de particulierâ en gemakkelijk toepasbaar. Zulke 
voorzieningenâ zijn er niet in Lelystad.  
We denken bijvoorbeeld ook aan wat kant en klare ontwerpen van 
onderhoudsarme tuinen en/of tips hoe je het onderhoud kunt beperken 
in de hoop dat meer mensen kiezen voor een groenere tuin. Nadruk ligt 
ook op de natuurwaarde van een groene tuin. 
Verder denken we dat een Tuin voor mensen met een beginnende 
dementi aantrekkelijk is voor deze (groeiende) groep mensen. Er zal, 
ism andere organisaties zoals Groei en Bloei, GOL en het IVN, een tuin 
aangelegd worden, waar geuren en kleuren van vroeger een belangrijke 
rol spelen.  
Kinderen bewegen te weinig. Een eigen kindertuintje is een manier om 
kinderen meer te laten bewegen. Maar hoe pak je dat aan? Er worden 
een paar eenvoudige tuintjes aangelegd (met info en plannetjes die 
meegenomen kunnen worden). 
In het Bultpark is altijd werk te doen. Vrijwilligers onderhouden 
bijzondere projecten. Zoals al eerder is aangegeven willen we ook 
proberen om mensen (3 â 5 personen) met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, samen met Concern voor Werk, een plek te geven in het 



park. Doel is om zo mogelijk door te stromen naar de reguliere 
arbeidsmarkt (er is grote vraag naar groenmensen). Het Concern is in 
deze opzet geinteresseerd en wil daaraan meewerken. Voor beide 
groepen is een onderkomen noodzakelijk, tevens kan daar het 
benodigde gereedschap opgeslagen worden. Beschrijving en begroting 
Van het parkhuis is een uitgebreide beschrijving beschikbaar plus de 
begroting van de totale kosten die, naar verwacht wordt, 39.783 euro 
inclusief BTW zullen bedragen. We beseffen dat dat op het eerste 
gezicht een fors bedrag is.  Het gaat om kosten voor materialen en voor 
werkzaamheden die niet door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden. 
We zullen proberen, mocht het totaalbedrag niet haalbaar zijn, om de 
aanleg te realiseren, verspreid over een langere periode.  
Wanneer je de kosten echter koppelt aan de functies van het Parkhuis 
dan heb je, om het zo te zeggen, veel waar voor betrekkelijk weinig 
geld! 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

U kunt de uitgebreide beschrijving en begroting van het Parkhuis 
opvragen bij onze bestuursondersteuner.  
 

 
 



Idee Titel:  Zwaluwtil Batavialand 

Idee nummer: 4d  

 

Achternaam: Marbus  (KNNV afd. Lelystad) 

Uw idee: het plaatsen van een zwaluwtil langs de kust bij Batavialand 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

natuur -  vogelbescherming 

Omschrijf uw idee in 
een paar zinnen: 

De natuurvereniging KNNV Lelystad heeft in het najaar de 
beschikking over een zwaluwtil. 
De kuststrook bij Batavialand is bij uitstek geschikt voor plaatsing 
van zo'n til. 
Wij vragen van de gemeente instemming - medewerking - 
facilitering om dit te verwezenlijken. 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

de kuststrook is altijd erg zwaluwrijk geweest. Dat heeft alles te 
maken met het enorme voedselaanbod ( IJsselmeermuggen) 
helaas vertoont het landelijk voorkomen van de huiszwaluw een 
neergaande lijn. 
recentelijk en bij herhaling vindt wering van broedgevallen plaats 
een til kan voorzien in het ontbreken van natuurinclusief bouwen. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

er zal een bouwvergunning nodig zijn. 
de til ( 150 kg ) moet van het Floriadepark ( Almere) naar Lelystad 
vervoerd worden. 
ter plekke is enig graaf- en hijswerk nodig. 

 
 
  



 

Idee Titel:  Trap en bank Strekdam Houtribweg 

Idee nummer: 5a  

 

Achternaam: Beukers 

Uw idee: Trap en bank bij strekdam Houtribweg, nabij Durgerdamstraat 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Ouderen, veiligheid, sociaal 

Omschrijf uw idee in 
een paar zinnen: 

Plaats een trap over de dijk aan het einde van het zijweggetje van 
de Houtribweg, nabij de rotonde met de Durgerdamstraat 
((52.4971895 NB, 5.4066477 OL)) en boven op de dijk, of terzijde 
van de strekdam een bankje. 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

Vooral ouderen willen graag genieten van het uitzicht over het 
Markermeer, de scheepvaart en de windsurfers. Het is lastig om 
de dijk te beklimmen en het is nog lastiger om de dijk weer af te 
dalen. Hierdoor is de veiligheid van de oudere medemns in het 
geding. Het risico van botbreuk is tamelijk groot. Een bankje op 
de dijk of terzijde van de strekdam (wat het meest praktische is) 
zou een eenvoudig hulpmiddel zijn om de sociale contacten te 
bevorderen een bankje hoeft niet alleen gebruikt te worden om op 
te zitten, maar ook gelegenheid bieden om commentaar te 
leveren op de scheepvaart, de surfers en de wereldpolitiek. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Ik realiseer me, dat dit een zeer complexe operatie is, omdat er 
meer dan één overheidsorgaan bij is betrokken. De gemeente 
zou het initiatief kunnen nemen.  
Technisch lijkt het mij niet zo’n lastig probleem. De kosten lijken 
mij te overzien. 

 
  



Idee Titel: Speeltoestellen kinderboerderijen   

Idee nummer: 5b   

 
  

Achternaam: Bruins 

Uw idee: "Ongeveer 10 jaar geleden heeft de gemeente Lelystad het beheer van de 
kinderboerderijen afgestoten. De activiteiten zijn overgenomen door de 
Stichting Dierenweiden Lelystad. Doel van deze Stichting is om iedereen die 
dat wenst in contact te brengen en te houden met op de kinderboerderijen 
aanwezige dieren, hun geschiedenis, aard en verzorging. De praktijk leert veel 
kinderen graag op de kinderboerderij komen voor de dieren en om er te 
spelen. Op de kinderboerderijen zijn dan ook speeltoestellen aanwezig die 
intensief worden gebruikt. Deze zijn echter vaak oud en soms niet veilig. Het 
ontbreekt de Stichting aan middelen om deze speeltoestellen te 
onderhouden en waar nodig te vervangen. Net buiten het hek van de 
kinderboerderij staan speeltoestellen van de gemeente, die wel aan alle 
normen voldoen. Deze speeltoestellen worden echter maar sporadisch 
gebruikt en zijn soms doelwit van vandalisme. Ons voorstel is dan ook om 
deze speeltoestellen te verplaatsen binnen de hekken van kinderboerderij 
Stadspark. Het lijkt ons daarbij helemaal ideaal als de speeltoestellen blijven 
profiteren van het reguliere onderhoud dat de gemeente pleegt aan de 
speeltoestellen die ze in beheer heeft. Voordeel voor de Stichting is dat zij 
zich kan richten op haar doelstelling en het voordeel voor de gemeente is dat 
de speeltoestellen meer worden gebruikt en gevrijwaard worden van 
vandalisme. 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Let wel: wij streven niet naar overdracht van gemeentelijke speeltoestellen 
aan de Stichting maar alleen naar verplaatsing van bestaande toestellen 
waarbij de toestellen in bezit blijven van de gemeente (net als de grond en 
opstallen die de Stichting krachtens een overeenkomst met de gemeente in 
beheer heeft)" 

Omschrijf uw 
idee in een paar 
zinnen: 

jeugd, educatie 

Geef hier de 
redenen/motivatie  

Kinderboerderij Stadspark voorzien van aantrekkelijke, veilige en goed 
onderhouden speeltoestellen. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Bewegen is voor de motorische ontwikkeling van kinderen zeer belangrijk. 
Het is dan ook goed om het spelen te stimuleren temeer daar uit onderzoek 
blijkt dat kinderen steeds minder bewegen. De ervaring leert dat de 
combinatie van aanwezige dieren en speeltoestellen het voor kinderen erg 
aantrekkelijk maakt om naar de kinderboerderijen te komen en daar te 
spelen. De Stichting Dierenweiden Lelystad ontbreekt het echter aan 
middelen om te zorgen voor aansprekende en veilige speeltoestellen. Om ook 
in de toekomst te beschikken over een aantrekkelijke en veilige 
kinderboerderij is vervanging van een flink deel van de aanwezige 
speeltoestellen noodzakelijk. 



Idee Titel:  Rondje bovenwater 

Idee nummer: 5c  

 

Achternaam: Bausch 

Uw idee: Juist in coronatijd is gebleken dat veel inwoners zijn gaan wandelen, bij 
voorbeeld tijdens hun lunchpauze of met de hond. Ook ik. Als inwoner van 
Lelystad-Haven, vind ik een ""rondje Bovenwater"" een prachtige en vooral ook 
zeer afwisselende wandeling, langs de Knardijk met Oostvaardersplassen, het 
Oostvaardersdiep, de Bovenwater-oevers van Lelystad-Haven, via de 
Hondekop, naar de wijk Hollandse Hout, vandaar naar het strand van Paradiso 
en het bos van Hollandse Hout. De lengte van het eigenlijke rondje is ook ideaal 
voor zo'n wandeling, namelijk ongeveer 6 km. Ook voor inwoners van andere 
wijken een aanrader! Echter......: de verbinding tussen de wijk Hollandse Hout 
en het strand van Paradiso gaat over het ringdijkje. Maar dat is in de winter en 
ook in de zomer als het veel geregend heeft onbegaanbaar voor wandelaars. 
En dan moet je dus als alternatief via de Buizerdweg, minstens een km om en 
lang zo aantrekkelijk niet. Mijn idee is dus: (1) maak het wandelpad van het 
ringdijkje tussen de wijk Hollandse Hout en Paradiso (ruim 500 meter) 
weerbestendig door puin en/of schelpen aan te brengen. (2) doe dat eventueel 
ook voor het stukje ringdijk in het dorp van Lelystad-Haven (achter de huizen 
van de Schermer, ca 200 meter), want dat loopt veel leuker dan tussen de 
huizen, de lokale bewoners zullen dat vast ook waarderen als ze hun hond 
uitlaten. (2) neem vervolgens het Rondje Bovenwater op in het 
informatiemateriaal van de gemeente. En eventueel (3), als daar geld voor is, 
plaats ook een paar bordjes waarop de route aangegeven wordt. 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Natuur, bewegen 

Omschrijf uw 
idee in een paar 
zinnen: 

Maak het Rondje Bovenwater begaanbaar voor wandelaars. 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw 
idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

Zie met name de argumentatie hierboven. Verder denk ik, dat de uitvoering 
van het idee niet zoveel hoeft te kosten, maar heb daar natuurlijk weinig 
verstand van. Het zet bovendien Lelystad-Haven en het Bovenwater ook weer 
eens op de kaart in positieve zin en dat is hard nodig. Er is de laatste jaren al 
veel afgekalfd: winkels verdwenen, de Kantine weggehaald en nu weer het 
omstreden bouwplan voor het Werkeiland. Dus het zou een heel goed idee zijn 
om het wandelpad en daarmee het Rondje Bovenwater, samen met de 
oplevering van het groot onderhoud van Lelystad-Haven, te realiseren en in de 
schijnwerpers te zetten. Misschien is de uitvoering zelfs handig te combineren, 
nu aannemers toch tot volgend jaar in Lelystad-Haven bezig zijn met hun 
apparatuur en er ook veel puin vrijkomt?? 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Heb de wandelroute uitgetekend op Google maps, maar omdat er geen 
bestanden kunnen worden geüpload, kan die bij mij worden opgevraagd. 
De route die ik heb uitgetekend loopt via de Lemmerstraat en de Lemmerkade; 
dit is het kortst. Variant erop is verder via de Oostvaardersdijk, naar de 
Jachthaven en het Werkeiland en dan via de voetgangers/fietsbrug of via het 
PTT-tunneltje doorsteken naar Lelystad-Haven. 

 
  



Idee Titel:  Bushaltes rookvrij 

Idee nummer: 5d  

 

Achternaam: Schipper 

Uw idee: bushaltes rookvrij 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

gezondheid, milieu 

Omschrijf uw idee in 
een paar zinnen: 

Alle haltes voor openbaar vervoer tot rookvrije zones 
bestempelen.  
Het gaat dan vooral om bushaltes, maar ook de ruimtes rondom 
bus- en treinstations.  
Dit kan eenvoudig kenbaar worden gemaakt middels een 
stoeptegel of bordje van ""De Rookvrije Generatie"" 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

* We willen naar een rookvrij generatie in 2035 
* Voor niet-rokers en ex-rokers is het niet bepaald fijn om in de 
rook van iemand anders te staan tijdens het wachten op de bus 
* Kinderen zien anderen roken en gaan het nadoen (zien roken, 
doet roken) 
* Rokers nemen de rook en geur van de laatste sigaret mee de bus 
in 
* Sigarettenpeuken zorgen voor chemisch en plastic afval met alle 
gevolgen vandien 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

* Diverse gemeenten hebben dit al ingevoerd of zijn ermee bezig 
(o.a. Losser, Wapenveld, Utrecht, Amersfoort, provincie 
Gelderland) 
* Diverse organisaties moedigen dit beleid aan (Rovers Jeugd, 
OVpro, etc.) 
* Vergt mogelijk aanpassing van de APV (VNG heeft hier info over) 

 
  



 

Idee Titel:  Bloembakken en bankje entree Waterwijk  

Idee nummer: 5e  

 

Achternaam: ludwig 

Uw idee: bloembakken, kleurrijke bomen en een bankje bij de entree van 
de Waterwijk, alsmede een mooier en praktischer 
gemeenteplantsoen 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

sociaal 

Omschrijf uw idee in 
een paar zinnen: 

Het links en rechts van de kop van de Nieuwe Waterweg/hoek 
Ring Oostranddreef plaatsen van bloembakken, kleurrijke bomen 
en een vandaal bestendig bankje, alsmede het slim vervangen 
van de gemeenteplantsoenbeplanting 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

De entree van de Waterwijk vanuit de Ring Oostranddreef is al 
meer dan 20 jaar stiefmoederlijk met groen bedeeld.  De 
kaalheid en slechts paar keer per jaar maaien van het onkruid, is 
niet het visitekaartje van deze entree van de Waterwijk.  Grote 
bloembakken, kleurrijke bomen (Amberboom) en een 
vandaalbestendig bankje naast het sluisje (tussen fietspad en de 
vaart) zou de saaiheid van de entree in een klap overstijgen. Het 
vervangen van de stekelige vuurdoornbeplanting van het 
gemeenteplansoen is echt nodig. Na iedere snoeibeurt blijven 
takjes met doornen her en der liggen en waaien onder de 
fietsbanden. De nabijgelegen fietsreparatieplaats doet na elke 
snoeibeurt goede zaken. Maak s.v.p. de fietsers dus ook maar 
eens blij. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 
  



 

Idee Titel:  Boottrailerhelling verlichten  

Idee nummer: 5f  

 

Achternaam: ludwig 

Uw idee: Boottrailerhelling verlichten met 1 of 2 leuke lantaarns of 
helling opheffen 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

veiligheid 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

de boottrailerhelling, bezien vanuit de kop van de Nieuwe 
Waterweg aan de overkant van de vaart (Landerijen), of 
verlichten (sociale veiligheid) of opheffen 
(waterverkeersveiligheid). 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

De boottrailerhelling geeft bij het langswandelen in de 
avond een onveilig gevoel.  Het is een donkere hoek.  Een 
paar sierlijke lantaars van smeedijzer zou het ineens 
opleuken. Opheffen van de helling, nu aan de Gelderse 
dreef ook een soort boottrailerplaats is geconstrueerd, 
zou ook een goede optie zijn. Want In voorjaar, zomer en 
najaar maken speedboten en jetski's het waterverkeer 
onveilig en deze geven enorme geluidoverlast. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 
  



 

Idee Titel:  Larservaart schoonmaken  

Idee nummer: 5g  

 

Achternaam: ludwig 

Uw idee: Larservaart  regelmatig schoonmaken 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

veiligheid 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

Het regelmatig maaien van oeverbeplanting in de 
Larservaart maakt het leven voor vissers, vogels, 
insecten, voor stoere zwemmers,  roeiers en het kanoën 
gemakkelijker. 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

zie hierboven 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 
  



 

Idee Titel:  QR-code afvalcontainers  

Idee nummer: 5h  

 

Achternaam: Schipper 

Uw idee: QR-codes op afvalcontainers 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

milieu, leefbaarheid 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

Voorzie alle boven- en ondergrondse afvalcontainers van 
een unieke QR-code. 
Door de QR-code te scannen met de smartphone kan 
direct een melding worden gemaakt met keuze uit: vol, 
defect, of bijplaatsing. 
In de app van HVC zouden inwoners moeten kunnen zien 
wat de status is van de containers in hun buurt, incl. 
gepland tijdstip van leging. 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

* Verhoogt het gebruiksgemak en acceptatiegraad 
* Verlaagt de drempel om een melding te maken 
* Voorkomt dat mensen tevergeefs naar een container 
lopen en vervolgens hun afval ernaast zetten 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Ik heb hierover in juni 2021 al eens contact gezocht met 
app-bouwer Rick Buiten, die ook de huidige canfunctie in 
de HVC-app heeft bedacht en gemaakt. Het idee zou 
meegenomen worden in toekomstige plannen, maar er 
wordt door de marketingafdeling van HVC nu geen 
prioriteit aan gegeven. 

 
  



 

Idee Titel:  Steiger Bij Bosshardt de Jol vernieuwen  

Idee nummer: 5i  

 

Achternaam: van der galien 

Uw idee: De steiger voor onze locatie van Bij Bosshardt de Jol willen we 
graag vernieuwen. 
Deze heeft zoveel verschillende plekken die verrot zijn en waar 
mensen door heen kunnen zakken. 
De steiger is een sociale plek voor de wijk.  Waar mensen 
kunnen zitten en samen kunnen zijn. Of om een hengeltje uit te 
werpen. Het zou ook een opstap plaats kunnen zijn voor een 
sup of bootje. Hierdoor kun je het water op om te genieten of 
om plastic uit het water op te vissen. En zo schoon te houden. 
We zouden dus de steiger graag willen vernieuwen. Op deze 
manier zou ons buurthuis de Bij Bosshardt in de zomer 
maanden buiten een mooie locatie kunnen hebben. Maar ook 
buiten onze openingstijden zou er een veilige en mooie steiger 
voor de wijk zijn 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

Sociaal 

Omschrijf uw idee in een 
paar zinnen: 

Steiger vernieuwen voor onze locatie en toekomst bestendig 
maken. 
Op deze manier kan de steiger weer een mooie sociale 
ontmoetingsplaats worden of voor hen die willen vissen een 
veilige zitplek. 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

De huidige steiger is aan vervanging toe. Steeds vaker komen 
er gaten in en deze wordt dan met een aluminium plaat 
afgedekt.  
De staat van de steiger is slecht. Er zijn al verschillende mensen 
gevallen en enkelen zijn er doorgezakt. 
Mensen waarschuwen elkaar om er op te stappen. Dit kan niet 
de bedoeling zijn voor zo'n mooie plek aan het water in een 
wijk die wel wat gezelligheid kan gebruiken. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Ik heb enkele offertes opgevraagd voor vervanging van het 
bovengedeelte. 
Er zijn enkele ondernemers die willen meedenken en een 
kleine korting willen geven op de materialen. 
Samen met een team van vrijwilligers uit de wijk zouden we de 
top van de steiger willen vernieuwen. 
Hierdoor groeit er ook een groter eigenaarschap in de wijk voor 
de steiger en is het een start voor een socialere omgeving. 

 
  



Idee Titel:  Burgerparticipatie  

Idee nummer: 5j  

 

Achternaam: Maduro 

Uw idee: Thema's waar ik als Lelystedeling voortdurend mee geconfronteerd word zijn: 
woongenot, veiligheid, leefbaarheid, participatie, inclusiviteit, zorg, 
digitalisering, Smart City en duurzaamheid. De keten bestaat uit meerdere 
partijen die belang hebben en/of betrokken zijn bij de voorgenoemde thema's. 
De speler die centraal staat is 'de Lelystedeling'. Om die reden  heb ik het 
perspectief van verschillende Lelystedelingen (buren, vrienden en kennissen uit 
mijn netwerk) op de thema's uitgevraagd.Uit allerlei genoemde knelpunten, 
uitdagingen en ervaren successen blijkt dat de gemeente Lelystad en de 
woningcorporatie twee belangrijkste spelers in de keten zijn. Om die reden zie 
ik graag als eerste stap dat de informatie- en communicatiestromen tussen de 
Lelystedeling, de gemeente Lelystad en de woningcorporatie verbeterd wordt. 
Het zou toch zo mooi zijn als ik als Lelystedeling gevraagd en ongevraagd mijn 
input kan leveren en deze bij de juiste organisatie, afdeling of persoon terecht 
komt. Ook zou het toch zou mooi zijn als ik op de hoogte kan worden gebracht 
van alle informatie- en communicatie die voor mij als bewoner van de wijk 
Warande/ straat Haagwinde relevant is.  
Mijn inziens is een verbondenheid tussen de Lelystedeling, de gemeente en 
overige partijen (zoals de woningcorporatie) erg belangrijk om beoogde 
doelstellingen en ambities (zoals bijv. beschreven in de Omgevingsvisie en de 
Woonvisie) die samenhangen met de bovengenoemde thema's te realiseren.  
Op hoofdlijnen doel ik op een platform voor integrale 'communicatie' en 
'informatie' wat kan leiden tot meer interactie. De Lelystedeling dient in elk 
geval centraal te staan. 
Door het versterken van de verbinding tussen Lelystedeling,  gemeente en 
woningcorporatie kunnen we gezamenlijk voortbewegen naar een verbonden, 
inclusieve, toekomstbestendige en duurzame woon- en leefomgeving. 
Samen met andere Lelystedelingen wil ik onze stad slimmer, mooier, socialer, 
veiliger en leuker maken. We beroepen elkaar op de pioniersgeest: niet klagen, 
maar handen uit de mouwen! 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Wonen, leefomgeving, participatie, ombudsfunctie 

Omschrijf uw 
idee in een paar 
zinnen: 

Het idee uit zich in een ICT oplossing met de volgende kenmerken: zeer flexibel, 
modulair opgebouwd, toekomstbestendige technologie, makkelijk te koppelen 
met bestaande systemen en ondersteunend aan primaire systemen. 
 
-De bewoner kan ten alle tijden een melding doen (klachten, reparatie, idee, 
compliment, etc.) en deze komt terecht bij de juiste persoon in de organisatie 
-De bewoner krijgt notificaties van de status van een melding 
-Bewoners kunnen deelnemen aan hun digitale community (straat/ complex, 
buurt en wijk niveau) en er nog meer voor elkaar zijn. Denk aan: het 
organiseren van evenementen in de buurt, elkaar om hulp vragen of 
waarschuwen en informatie over praktische zaken delen 
-De gemeente en corporatie kunnen vragen stellen aan op de bewoner op 
straat/complex, buurt en wijk niveau 
-De gemeente en corporatie krijgen real-time inzicht in data 
-De gemeente en corporatie kunnen met de oplossing data vertalen naar 



stuurinformatie 
-De gemeente en corporatie kunnen onnodige handelingen elimineren (veel 
administratief werk besparen) 
-De bewoner, gemeente en corporatie hebben altijd de benodigde informatie 
digitaal binnen handbereik 
-De oplossing past zich aan de huidige en gewenste manier van werken van 
partijen in plaats van andersom 
-De verschillende partijen kunnen met elkaar communiceren en informatie aan 
elkaar uitwisselen via het platform 
-De oplossing is te gebruiken op elk device. Denk aan; desktop, laptop, tablet of 
smartphone 
-De oplossing dient gebruiksvriendelijk, toegankelijk en vooral eenvoudig in 
gebruik te zijn 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw 
idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

Interactie' en een hoge mate van 'kennisdeling' tussen partijen is in de tijd 
waarin we leven zelfs noodzakelijk. Door integraal samen te werken, elkaar te 
informeren en te communiceren maken we informatie nuttig, vindbaar, 
bereikbaar, interoperabel en herbruikbaar. 
 
Lelystad wil 'Hoofdstad van de Nieuwe Natuur en een sterke stad in de regio' 
zijn. Daar kan de Lelystedeling aan bijdragen en dat begint bij bereikbaarheid, 
toegankelijkheid en tweerichtingsverkeer wat betreft informatie en 
communicatie. 
 
Een aantal verschillende perspectieven van belanghebbenden: 
 
-Gemeente Lelystad - beleidsadviseur wonen (Marco Poppelier): ""Ik wil geen 
beleid maken die haaks staat op wat de bewoner wil . Samen kunnen we de 
stad mooier maken!"" 
-Woningcorporatie Centrada - directeur (Martine Visser): ""Ik wil de behoefte 
van de bewoner kunnen uitvragen op adresniveau. Tevens wil ik de status van 
meldingen en/of verzoeken die aan ons of via ons aan de gemeente zijn gericht 
kunnen monitoren, zodat ik daar adequaat op kan inspelen en een tevreden 
bewoner als resultaat heb."" 
-Woningcorporatie Centrada - gebiedsregisseur (Hakima Toufik): ""wij kunnen 
het niet alleen, de gemeente kan het niet alleen en de burger kan het niet 
alleen. We dienen het samen te doen!!"" 
 
Kortom: De kans grijpen en samen handen uit de mouwen! 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 
  



 

Idee Titel:  Oversteek Dronterweg 

Idee nummer: 6a  

 

Achternaam: Smeenk 

Uw idee: Verplaatsen van Oversteekplaats plus Verkeersdrempels 
plaatsen 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

Veiligheid 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

Oversteekplaats na rotonde richting Dronten is onveilig 
door de korte afstand tussen de rotonde en de 
oversteekplaats. 
De oversteekplaats zou bv 30 meter verplaatst moeten 
worden en dan tussen de rotonde en de oversteekplaats 
drempels plaatsen. 
Ook het 50 km bord moet verder van de rotonde afstaan 
want vanuit auto niet goed te zien dus auto’s rijden vaak 
te hard. 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

Veilige oversteekplaats voor kinderen en volwassenen 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 
  



Idee Titel:  Snelheidsverlaging Visarenddreef 

Idee nummer: 6b  

 

Achternaam: Bekker 

Uw idee: Visarenddreef snelheid verlagen naar de 50 km per uur 
zoals het hoort in de bebouwde kom ipv 70 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

Veiligheid 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

Kost bijna niks alleen de snelheid verlagen naar de 
wettelijke 50 km per uur zoals het hoort binnen de 
bebouwde kom 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

Omdat we hier al jaren over klagen daar wij aan deze 
dreef wonen en de politie geen capaciteit heeft om de 
snelheden te handhaven 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 
  



Idee Titel:  Weren zwaar vrachtverkeer centrum 

Idee nummer: 6c  

 

Achternaam: Dusseljee 

Uw idee: Het weren van zwaar vrachtverkeer door het centrum om 
van de Houtribdijk (N307) naar de A6 te rijden; beter via 
oprit 'Lelystad-Noord'. 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

Veiligheid 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

Plaats net als bijna overal in Frankrijk een bord 'verboden 
voor vrachtverkeer' met als uitzondering 
bestemmingsverkeer bij de rotonde bij de Houtribdijk en 
een bord doorgaand vrachtverkeer naar 'Lelystad-Noord'. 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

Ik reed eens achter een konvooi vrachtauto's het 
centrum in onder het station door. De 
navigatiesystemen, de mijne ook, geven die route aan als 
de snelste, wat natuurlijk gegeven de normale drukte niet 
waar is. 
Verbetering verkeersveiligheid, minder drukte bij het 
Provinciehuis en minder schade aan de rotondewegen. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Het lijkt me helder, weinig investering, maar misschien 
bureaucratische hobbels. 

 
  



 

Idee Titel:  Verkeersspiegel hoek Nieuwe Waterweg/Moezelstraat 

Idee nummer: 6d  

 

Achternaam: ludwig 

Uw idee: verkeersspiegel hoek Nieuwe Waterweg/Moezelstraat 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

veiligheid 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

Plaats in de knik van de Nieuwe Waterweg naar de 
Moezelstraat een verkeersspiegel. 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

De knik van de Nieuwe Waterweg naar de Moezelstraat is 
nu voor auto's, fietsers en voetgangers onoverzichtelijk, 
en leidt - doordat er door bestuurders van langzaam en 
snelverkeer vaak te hard deze flauwe bocht wordt 
genomen - tot gevaarlijke verkeerssituaties.  Precies op 
dat punt houdt bovendien de stoep vanuit de Nieuwe 
Waterweg vrijwel op, zodat voetgangers soms op het 
nippertje het verkeer kunnen ontwijken. Voor moeders 
met kinderwagens en ouderen met rollators sowieso een 
hachelijke zaak. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 
  



 

Idee Titel:  Voetgangersdoorloop vuilnisbakken  

Idee nummer: 6e  

 

Achternaam: ludwig 

Uw idee: veilige opstelplaats voor wekelijks op te halen 
vuilnisbakken 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

veiligheid 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

Ontwerp zodanig een zichtbare opstelplaats voor 
wekelijks op te halen vuilnisbakken, dat voetgangers op 
de stoep er niet door worden belemmerd. 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

De Nieuwe Waterweg kent maar aan 1 zijde van de weg 
een stoep. Wekelijks versperren de klaar gezette 
vuilnisbakken voor moeders met kinderwagens en 
ouderen met een rollator de stoep. Zij wijken dan uit naar 
de straat, met alle risico's voor hun veiligheid van dien. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 
  



 

Idee Titel:  Fietsstrook naast voetpad bij Stadspark  

Idee nummer: 6f  

 

Achternaam: March 

Uw idee: Aanleggen van fietsstrook naast voetpad bij Stadspark 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

Veiligheid 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

Vanaf het park 'Stadspark' loopt een voetpad richting De 
Koploper waar helaas ook fietsers misbruik van maken! 
Een fietsstrook hiernaast zou de veiligheid van de 
voetgangers alsook fietsers waarborgen. 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

Referend aan hiervoor, wandelend op dit Stadspark 
voetpad (foto's beschkbaar) wordt men regelmatig 
'ondersteboven gereden' door fietsers die te beroerd zijn 
om af te stappen en lopend verder te gaan. Wat doen de 
meeste fietsers? Zij wijken uit naar de weg waar zij niet 
mogen fietsen, die bestemd is voor auto's etc. Om 
gevaarlijke situaties te voorkomen/vermijden zou een 
fietsstrook zeker helpen 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 
  



 

Idee Titel:  Fietsstrook naast voetpad langs Fjordpark  

Idee nummer: 6g  

 

Achternaam: March 

Uw idee: Fietsstrook aanleggen naast voetpad langs Fjordpark 
gelegen naast de sloot. 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

Veiligheid 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

Het voetpad naast het Fjordpark dat evenwijdig loopt aan 
de sloot uitbreiden met een fietsstrook om de veiligheid 
van de voetgangers te waarborgen. 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

Op het voetpad langs/in het Fjordpark dat langs het 
slootje evenwijdig aan Zandbank loopt (foto's 
beschikbaar) worden voetgangers ook hier regelmatig 
geconfronteerd met fietsers die weigeren om af te 
stappen en de voetgangers het liefste voor de sokken 
rijden. Het aanleggen van een fietsstrook naast dit 
voetpad zou de veiligheid van de voetgangers zeker ten 
goede komen. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 
  



Idee Titel:  Ledlampen Straatverlichting 

Idee nummer: 7a  

 

Achternaam: van Straten 

Uw idee: Straat verlichting vervangen door ledlampen voorzien van 
sensors. Verlichting gaat branden als een persoon, 
voorwerp etc. gedetecteerd wordt. 
Voordeel: een aanzienlijke besparing aan energie.  
Verlichting gaat alleen aan als het nodig is.  
Bijvoorbeeld: een persoon en of voertuig betreed een 
woonhofje. Voor de veiligheid is detectie voldoende. 
Verlichting gaat aan en uit afhankelijk in de instelling. 
We kennen deze detectie mogelijkheid reeds bij particulier 
gebruik. Dus eigenlijk niets nieuws.    
Voor doorgaande wegen{dreven} in Lelystad is dit wellicht 
minder geschikt. 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

Enorme besparing van nodige energie. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 
  



Idee Titel:  Regelgeving houtkachel 

Idee nummer: 7b  

 

Achternaam: Keestra 

Uw idee: Ik verzoek de gemeente om regelgeving met betrekking tot de houtkachel, 
eventueel stapsgewijs: 
-stap 1: Totaalverbod op het gebruik van houtkachels tot en met windkracht 3. 
-stap 2: Verbod op het plaatsen van houtkachels in stedelijke omgeving, zowel in 
bestaande bouw als in nieuwbouwwoningen. 
-stap 3: Totaalverbod op het gebruik van houtkachels. 
-subsidie op het verwijderen van houtkachels. De gemeente Utrecht heeft dit 
inmiddels reeds besloten 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

gezonde en duurzame leefomgeving 

Omschrijf uw 
idee in een paar 
zinnen: 

Houtkachelbezit is een noodzaak om barre winters te doorstaan in bergachtige bosrijke 
streken met landklimaat zoals Oost-Europa die kent. Om ‘voor de gezelligheid’ en voor 
een prettige stralingswarmte de houtkachel te gebruiken als warmtebron (of als 
bijverwarming in het geval Saerdam …; de nieuwbouw-tussenwoning heeft een 
warmtepomp die ook nog eens overgedimensioneerd is met  factor 1,6 (40kW 
berekend, 65kW aanwezig), en recentelijk een houtkachel, dus deze bijverwarming is 
absoluut onnodig) hoort de houtkachel niet meer thuis in het huidige tijdsgewricht van 
de energietransitie . Mede gezien de verregaande overlast voor met name 
longpatiënten, een categorie die door Covid alleen maar groeit, is dit een extra 
motivatie om de houtkachel in de ban te doen. 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw 
idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

De houtkachel veroorzaakt veel overlast in de stedelijke omgeving. Rook en fijnstof 
maken de openbare ruimte onaangenaam en ongezond en dringen de huizen binnen. 
Het verbieden van houtkachels ligt tevens in de lijn van de energietransitie. De 
gemeente Lelystad kan hier een voorbeeldfunctie in vervullen als groene en duurzame 
gemeente die vooruitloopt op toekomstige landelijke regelgeving.  
De gaskachel en gas(gestookte CV-)ketel gaan in de ban en in dat rijtje hoort ook de 
houtkachel en pelletkachel thuis. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Bij het recent (maart 2021) opgeleverde woningbouwcomplex Suyderseeboulevard fase 
3 (blok tussen Saerdam, Reygersbeek en Vliegent Hert te Batavia-haven) heeft een 
bewoner (Saerdam …) een houtkachel laten installeren ondanks de aanwezigheid van 
een warmtepomp. Aangezien de wind ‘s avonds over het algemeen gaat liggen is het 
binnenterrein (waar de slaapkamers aan grenzen) gevuld met rook en fijnstof. De 
bewoner van Saerdam … is vanwege zijn COPD verhuisd van Lelystad-Centrum naar 
Batavia-Haven voor de schone lucht. Voor hem is het ineens de situatie van de regen in 
de drup en kan dit zijn doodvonnis betekenen (in juridische termen ‘dood door schuld’). 
Alleen de gemeente kan met adequate regelgeving bescherming bieden voor de burger. 
 

 
 

  



Idee Titel:  Ongeadresseerd drukwerk 

Idee nummer: 7c  

 

Achternaam: Schipper 

Uw idee: Invoering JA-sticker (voor ongeadresseerd 
drukwerk/reclamefolders) 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

milieu 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

Ongeadresseerd drukwerk (vnl. reclamefolders en flyers) 
wordt momenteel in Lelystad huis-aan-huis verspreid 
onder alle bewoners, tenzij die bewoner hiertegen 
uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt middels een NEE-
sticker op de brievenbus (het zgn. Opt-out-systeem). We 
moeten dit omdraaien en standaard nergens 
ongeadresseerde drukwerk laten bezorgen tenzij de 
bewoner hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft 
gegeven middels een JA-sticker op de brievenbus (het 
zgn. Opt-in-systeem). 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

* Hiermee wordt veel verspilling van papier, inkt en 
transport tegengegaan. 
* Lelystad wil volledig circulair en klimaatneutraal zijn in 
2030 
* Diverse gemeente zijn ons al voorgegaan 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

* Huis-aan-huisbladen zoals Flevopost vallen buiten deze 
motie en blijven op de huidige manier verspreid worden 
* De volgende 17 gemeentes hebben al gekozen voor de 
JA-sticker: Amsterdam (01-jan-2018), Utrecht, Tilburg, 
Haarlem (begin 2020), Den Haag, Leiden, Rotterdam, 
Baarn, Bergeijk, Rijssen-Holten, Pijnacker-Nootdorp, 
Schiedam, Oegstgeest, Barendrecht, Albrandswaard, 
Ridderkerk, Maassluis 
* Inwoners kunnen de stickers gratis afhalen bij 
gemeentehuis en wijkcentra of bestellen bij Spotta 

 
 
  



Idee Titel:  Boom voor nieuwe inwoners 

Idee nummer: 7d  

 

Achternaam: Schipper 

Uw idee: Plant een boom voor iedere inwoner 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

natuur, leefbaarheid 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

Lelystad is al best wel groen, maar het kan altijd groener. 
Daarom zouden er minimaal 80.000 bomen bij geplant 
moeten worden: één voor iedere inwoner.  
Telkens als er een nieuwe inwoner bij komt (door 
verhuizing, migratie of geboorte) zou er een extra boom 
geplant moeten worden. 
Er is voldoende plek tussen al het gras en langs de vele 
waterwegen die Lelystad rijk is. 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

Bomen zijn heel belangrijk voor een gezonde 
leefomgeving.  
Ze vangen CO2 op en produceren zuurstof.  
Ze zorgen voor schaduw en verkoeling in de zomer. 
Ze zijn een biotoop voor vele diersoorten. 
Ze zorgen voor een stevige bodem en houden water vast. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 
  



Idee Titel:  Leegstand versieren 

Idee nummer: 8a  

 

Achternaam: Van Amersfoort 

Uw idee: De leegstaande gevels /  panden in het centrum 
(Poststraat Bijv.) ‘versieren’. Het ziet er nu armetierig uit. 
Beplak de ramen met mooie stickers. Window dressing. 
Voelt direct veiliger, prettiger. 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

Veiligheid 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

De leegstaande gevels /  panden in het centrum 
(Poststraat Bijv.) ‘versieren’. Het ziet er nu armetierig uit. 
Beplak de ramen met mooie stickers. Window dressing. 
Voelt direct veiliger, prettiger. Ik kan helaas geen 
afbeelding uploaden. 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

de straten rondom het centrum ogen verloederd. En dat 
voelt niet veilig. Vrienden die vanaf het station naar mijn 
huis (Parkwijk) lopen; durven niet alleen over straat omdat 
het er vaak shabby uitziet. Dit is met relatief betaalbare 
eenvoudige acties op te lossen. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 
  



Idee Titel:  Lelystad VOLUIT - vrijwilligers website 

Idee nummer: 8b  

 

Achternaam: Koreman 

Uw idee: Het liefst zou ik op een koopzondag alle marktkramen door het centrum 
zetten en alle verenigingen/stichtingen/privÃ© clubjes als 
klaverjasvereniging, bowlingvereniging, voetbalverenigingen/schaak- 
damvereniging/volleybalvereniging/zwemvereniging/tuinvereniging, 
konijnenopvang, koren, etc etc. gratis gebruik laten maken van zo'n 
kraam om zich te profileren. Om leden te winnen, om vrijwilligers te 
zoeken, donateurs, sponsoren noem maar op. Geen verkoopsite, geen 
professionele bedrijven, die bestaat al. Aangezien dat om bepaalde 
reden onmogelijk is in het centrum wil ik dat gieten in een website 
Lelystad VOLUIT! 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Sociaal 

Omschrijf uw 
idee in een paar 
zinnen: 

Mensen die vrijwilligerswerkwillen doen, die lid willen worden van een 
vereniging/club/stichtingen kunnen op deze site terecht. Men hoeft dus 
niet diverse aparte sites af om iets te inden, dan is men het al gauw zat. 
Verenigingen/stichtingen/clubs kunnen op zoek naar leden of 
vrijwilligers. Ik schreef in 2017 bij het 50 jarig bestaan al eens een boek 
op verzoek van de gemeente wat er allemaal te doen is voor de jeugd 
met of zonder ouders en dan voor een groot deel alleen amateurclubs, 
kwam ik al op 50 clubs/stichtingen/verenigingen, maar er zijn er veel 
meer die niemand weet. De meeste clubs hebben een eigen website die 
weinig of nooit bezocht wordt. 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw 
idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

Heel veel verenigingen zijn op zoek naar leden of vrijwilligers maar 
komen nooit in beeld. Andersom als je vrijwilligerswerk wilt doen of lid 
wilt worden van een club kan je op deze site terecht. Lelystad heeft heel 
veel clubjes/stichtingen/verenigingen etc. maar die komen nooit in 
beeld. Ook clubjes die nergens bij zijn aangesloten maar ook aandacht 
verdienen. Met deze site kan men zich profileren. Naast deze website 
moet er een koppeling komen naar een Facebook site waarop de 
stichtingen/verenigingen/clubjes hun activiteiten kunnen vermelden. er 
zijn nu wijken die een eigen site hebben (Zie de Botter) hoe leuk is het 
dat je kunt zien wat er in een andere wijk speelt waar je misschien aan 
mee kunt doen. Het doel is vooral mensen tot elkaar te brengen. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Om een professionele website te bouwen zou ik zo'n â‚¬ 2000,00 nodig 
hebben en zo'n â‚¬ 750,00 aan promotiemateriaal. De site moet goed, 
professioneel en bruikbaar zijn en in de Lelystadse markt gezet moeten 
worden. Er zijn voldoende mensen die mij aanbieden een site te willen 
bouwen, maar dat zijn bijna allemaal thuisamateurs met alle respect. Als 
we het doen meten we het goed doen. De Facebook site kan makkelijk 
door vrijwilligers bijgehouden worden en ook die hebben zich al 
aangeboden (Moderator), maar men kan zelf activiteiten op de FB 
pagina zetten. 

 
 
 
 
  



Idee Titel: Tentoonstelling drs Cornelis Lely   

Idee nummer: 8c   

 

Achternaam: van Scheppingen 

Uw idee: De Stichting Cornelis Lely is op zoek naar een plek voor 
een unieke verzameling persoonlijke collectie over drs 
Cornelis Lely. 
Ik wil graag ruimte zoeken en beschikbaar stellen voor 
het behoud en toegankelijk houden van deze unieke 
informatie. 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

Tentoonstellingslocatie voor verzameling drs Cornelis Lely 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

Ik heb ondertussen een aantal moties ingediend.  
Ik heb gesproken met de heer Jan Lely, de kleinzoon van 
drs Cornelis Lely, over de prive collectie. Over de stichting 
en de voortgang voor de toekomst. Ik wil graag ruimte 
reserveren in mijn pand, waar ik kinderopvang en de 
logistiekschool wil vestigen, in respect voor wat de heer 
Lely voor ons heeft betekend. Ik vind dat de jeugd een 
plek moet hebben om dit te kunnen zien. Niet alleen de 
jeugd maar natuurlijk iedereen die geinteresseerd is. Het 
is ook een uitleen programma, en spulletjes moeten soms 
heen en weer naar lezingen over drs Cornelis Lely. Ik zoek 
naar een budget vanuit de overheid om dit te promoten. 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

Het is geweldig dat er nog zoveel directe informatie 
beschikbaar is over drs Cornelis Lely. En het is uniek dat 
het uit een prive collectie komt van een verzameling van 
meer dan 10 jaar. Ik ben zo trots op lelystad, ik voel een 
passie maar eigenlijk een roeping om dit mee te nemen 
in mijn droomplan. Uit respect voor Cornelis Lely, maar 
ook voor de toekomst. Mensen mogen in de ban raken 
van een meneer met zulke visie. En het ideaal van nooit 
opgeven en groot denken, dat is de behoefte. Je hebt 
bijvoorbeeld Lely Lyceum in Amsterdam, dat is een 
VMBO. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Ik hoop dat er financiering beschikbaar kan worden 
gemaakt. Bijvoorbeeld een vorm van vergoeding door de 
overheid. 

 
 
 
 
 
 
 
  



Idee Titel:  Nieuwe computers computerinloop 

Idee nummer: 9a  

 

Achternaam: van Essen 

Uw idee: In de Atolplaza is een computerlokaal. Deze computers 
zijn al 10 jaar oud en heel erg aan vervanging toe! Update 
Windows 10 geeft al problemen. Deze computers worden 
twee keer per week o.a. gebruikt voor de computerinloop. 
De gratis en vrije computerinloop is voor iedereen die 
vastloopt met computer, tablet of smartphone.  De 
Atolplaza bevindt zich in Lelystad-Oost, waar veelal 
minder draagkrachtige inwoners wonen, die gewoonweg 
niet in staat zijn om goed werkende apparatuur aan te 
schaffen. Iedereen uit heel Lelystad kan hier gebruik van 
maken.  
Vragen die we tegen komen bij de computerinloop zijn: 
instellingen van apparaten goed zetten, mensen leren hoe 
ze dit zelf kunnen doen, helpen met verschillende 
programma's die op de computer draaien (Word, Excel of 
alternatieve programma's), ondersteunen bij 
sollicitatiebrieven (mensen worden door gestuurd door 
UWV en werkbedrijf).  
Mensen moeten ook steeds meer zelf digitaal regelen, bv 
een nota declareren bij je (zorg)verzekering, en sommige 
hebben hier gewoon hulp bij nodig. Dus nieuwe 
computers zijn een dringende noodzaak! 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

Ondersteuning naar zelfredzaamheid 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

De computerinloop heeft 10 nieuwe computers nodig, om 
hun werk goed voort te kunnen zetten. Update naar 
Windows 10 zorgt bij de huidige computers voor heel veel 
problemen en ze zijn ongeschikt voor Windows 11. 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

Mensen moeten steeds meer digitaal regelen en ze 
hebben daar gewoon hulp bij nodig. Niet iedereen heeft 
kinderen of kleinkinderen waar ze dat aan kunnen vragen, 
of willen vragen (i.v.m. schaamte bv). Dus laagdrempelige 
inloop is voor bewoners heel fijn. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

De computerinloop draait met 10-tal vrijwilligers van 
SeniorWeb/ Welzijn Lelystad en zij doen dit geheel 
belangeloos. 

 
  



Idee Titel: Participatietuin Woldpark   

Idee nummer: 9b   

 

Achternaam: Jong 

Uw idee: Maak van het Woldpark een bruisende plek voor de buurt.  4Fusion is een organisatie 
die jongeren opvangt en begeleid die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen uit het 
onderwijs. Begeleiding van deze jongeren doen we op onze participatietuin aan het 
Wold 11 - 8. Deze tuin is open voor de buurt en we organiseren er samen met de 
deelnemers vaak activiteiten voor de buurt en de ouderen van het wooncentrum 
Coloriet. Tevens hebben we een aantal dieren die de deelnemers samen met 
buurtbewoners verzorgen. We groeien uit ons jasje. En hebben meer ruimte nodig 
voor alle activiteiten die we organiseren en voor de dieren die we verzorgen. Daarom 
willen we graag uitbreiden naar het Woldpark. Ons voorstel is dat wij samen met de 
deelnemers het Woldpark gaan onderhouden, een grotere weide aanleggen voor 
meer dieren en een kas waar we nog meer activiteiten kunnen organiseren voor de 
buurt of die door de bewoners gebruikt kan worden voor workshops, feestjes of 
vergaderingen. 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Jeugd, participatie, sociale veiligheid, sociaal, bestrijden eenzaamheid 

Omschrijf uw idee 
in een paar 
zinnen: 

Het Woldpark is nu een mooie groene vlakte in Lelystad. Maar er gebeurt niet veel. Dat 
kan zoveel beter! Ons idee is om er een bruisende plek voor de buurt van te maken. 
We willen dat doen door een gedeelte van het park te betrekken bij de participatietuin 
4Fusion die aan het Wold 11 - 8 ligt. We kunnen voor de gemeente en de buurt een 
win-win situatie creëren. Voor de gemeente willen we samen met de jongeren een deel 
van het park onderhouden met onze deelnemers. We leren hen hoe je 
groenonderhoud moet uitvoeren onder begeleiding van een leermeester. Dat gedeelte 
willen we ook gebruiken voor een nieuwe weide en stal voor onze dieren. Toegankelijk 
voor de buurt: buurtbewoners en ouderen van het wooncentrum Coloriet kunnen 
helpen met het verzorgen van de dieren; kinderen kunnen langs komen om de dieren 
te aaien en te bekijken. Ook willen we een nieuwe kas op dit gedeelte neerzetten. 
Beter geïsoleerd dan de kas die we nu hebben. Zodat we twee keer per week een koffie 
ochtend voor ouderen kunnen organiseren (onze deelnemers halen de ouderen bij het 
wooncentrum of in de buurt op) en nog meer activiteiten voor de buurt kunnen 
organiseren. Bijvoorbeeld creatieve workshops of kinderfeestjes. We willen ook onze 
moestuin uitbreiden op dit gedeelte en zo de buurt en onze deelnemers over gezonde 
voeding leren. 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw 
idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

We stellen een win-win situatie voor. We nemen een gedeelte van het onderhoud van 
de gemeente over. En we kunnen hiermee op het terrein een bijdrage leveren aan het 
verminderen van eenzaamheid, vergroten van sociale cohesie, vergroten sociale 
veiligheid in de buurt en gezond eten. Wij vragen hiervoor een investering van 50.000 
(nieuwe kas inclusief goede vloer voor isolatie €35.000; omheinen terrein €5000; 
gereed maken terrein voor de dieren €5000; nieuw meubilair in de kas €5000). En wij 
bieden de gemeente aan het overnemen van het onderhoud van het terrein. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 
 
 
 
 
  



Idee Titel: Logistieke school Lelystad   

Idee nummer: 9c   

 

Achternaam: van Scheppingen 

Uw idee: "Een logistiek school. Samen met autorijles, een logistieke opleiding 
en werk. Bijvoorbeeld een baan als koerier. Maar ook kinderopvang 
en een uitzendbureau. 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Op de … in Lelystad. Het is een MBO school met praktijklocatie en er 
gebeurt nog een boel meer. Het is een totaal concept om lelystad 
verder te helpen. En wil ik de plek zijn om Stichting Cornelis Lely en 
nieuwe plek te geven. Om de geschiedenis te koesteren en om te 
zorgen dat de mensen uit lelystad niet vergeten hoe dit allemaal is 
begonnen." 

Omschrijf uw idee 
in een paar zinnen: 

Demografisch isolement, het helpen van mensen zonder opleiding en 
zonder baan en zonder rijbewijs. logistieke ambitie van lelystad. En de 
legendarische gedachtegoed van drs Cornelis Lely 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw 
idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

Het idee is gebaseerd op een logistiekschool in lelystad. Mensen 
kunnen gratis een rijbewijs halen als ze een logistieke opleiding 
volgen bij mij. Mijn logistiekschool werkt nauw samen met de locale 
bedrijven. Het is een commerciele school. De bedrijven dienen mee 
te betalen aan de voorziening. Mensen krijgen de kans om uit hun 
isolement te komen. Bijstandsvaders en moeders met kinderen van 
21 jaar of ouder. Hier kan dit een oplossing voor zijn om de jongeren 
aan een studie met rijbewijs en een toekomst perspectief op een 
baan in de logistiek. Daarnaast heeft mijn ondernemingsplan ruimte 
voor een uitzendbureau en een kinderopvang. Maar vooral belangrijk 
is dat ik ruimte heb voor Stichting Cornelis Lely. Dat wil ik ook gaan 
huisvesten en onderhouden. Het pand waar ik het over heb is 
Vaartweg 88 in Lelystad voorheen het pand van Noordersluis Bouw. 
Alles valt samen en komt bijelkaar. Ik heb het idee dat niemand zo 
denkt, ik heb een starters investering nodig. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Het idee van een logistiekschool past heel goed met de ambitie van 
de stad. Logistiek. Daarnaast is mijn droomplan veel omvattender, en 
dan heb ik het over faciliteren van een autorijschool, kinderopvang, 
uitzenbureau en een commercieel e-ccommerce magazijn 
(praktijklocatie). En natuurlijk Stichting Cornelis Lely. Op 24 november 
2021 was er een bericht op het journaal dat het tijd wordt voor deze 
stichting voor een nieuwe locatie,. Ik ben in gesprek met familie … 
(….) 

 
  



 
 

Idee Titel: Website stichting Utopodium   

Idee nummer: 9d   

 
 

Achternaam: van Rees 

Uw idee: We hebben 1 website nodig voor onze stichting 
Utopodium.  Belangrijk voor de jurudische en financiele 
verantwoording.  Waar onze AMBI status op komt te 
staan. En om onze activiteiten en behaalde resultaten op 
re zetten.  Een professionele zakelijke en bezoekers 
informatievoorziening. 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

Sociale cultureel podium voor alle inwoners 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

We hebben 1 website nodig voor onze stichting 
Utopodium.  Een zakelijke voor belangstellenden, 
deelnemers enbezoekers informatievoorziening.  Zo 
kunnen de bezoekers snel en helder alle informatie 
krijfen die voor hun van belang zijn. Want ook andere 
profecionele organisaties en info en publicaties komt er 
op te staan. 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

Belangrijk voor de jurudische en financiele 
verantwoording.  Waar onze AMBI status op komt te 
staan. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Met het bouwen en onderhouden is binnen onze 
stichting zijn er nog niet genoeg kennis en vaardigheden. 
 
Kosten voor deze vraag is nog niet bekend. 
 
En ik heb nog een belangrijke vraag.  
En dat is voor de veiligheid. 
Camerara toezicht binnen onze locatie. 

 



Idee Titel:  Lunch ouderen 

Idee nummer: 9e  

 

Achternaam:  Prins en Arendse 

Uw idee: "Graag willen wij koffie/thee ochtenden organiseren met 
evt. een lunch erbij. Zodat de mensen gezellig binnen 
kunnen lopen, verwelkomt worden met koffie/thee met 
wat lekkers en dan samen het gesprek aangaan 
doormiddel van vragen kaartjes op tafel over hele 
gewone zaken. Bijvoorbeeld welke televisieserie vind u 
leuk of welk vakantieland met de bedoeling om zo een 
gesprek op te starten en dan om te buigen naar meer 
beladen onderwerpen en kunnen daar dan op in springen 
om evt. de hulpvraag op te lossen. 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

Ook willen we deze mensen aanbieden voor hulp met 
computers, mobiele telefoon, digitaal correspondentie 
(corona toegangsbewijs etc.) en kijken of ze het leuk 
vinden om misschien vaker te komen door aan een 
activiteit mee te doen." 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

Ouderen 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

Wanneer bovenstaande aanslaat willen wij ook spelletjes 
middagen gaan organiseren, waar gewone bordspellen, 
sjoelen, kaartspellen gespeeld kunnen worden met een 
gratis inloop, zodat er ook overdag meer wordt gedaan 
voor deze groep. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Wij als buurtvereniging Het Palet, willen proberen om de 
eenzaamheid zowel onder ouderen dan wel jongeren 
tegen te gaan zodat zij weer een positieve kijk krijgen in 
hun leven, wij willen ze laten zien dat er ook veel goede 
mensen en ideeën zijn die we samen aan kunnen pakken 

 
  



Idee Titel:  Menstruatiearmoede 

Idee nummer: 9f  

 

Achternaam: Demas 

Uw idee: *Op elke school toilet en of openbaar toilet menstruatie 
producten  
*Gezinnen die in schuldhulp/bewindvoering 
/minderbedeelden  geen geld hebben voor deze 
producten dat ik en gemeente dit gratis kunnen 
verstrekken 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

Menstruatie Armoede 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

Op scholen in de gemeente gratis menstruatie producten 
en openbare toiletten  
 
Het gratis kunnen verstrekken van deze producten aan 
minderbedeelden 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

Het komt steeds vaker voor: 
 
 ‘Menstruatie armoede’; veel kinderen kunnen simpelweg 
menstruatieproducten zoals tampons en maandverband 
niet betalen. Het is tevens voor velen nog een taboe om 
over te spreken. 
 
Ik wil graag tasjes maken met deze producten om weg te 
geven aan mensen die hier mee te maken hebben! 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

 

 
  



 
 

Idee Titel:  Kraamzorg begeleiding 

Idee nummer: 9g  

 

Achternaam: Wals 

Uw idee: Een begeleid woon traject “samen een mooi wonder” starten, welke al start in de 
zwangerschap en eindigt (uiterlijk) wanneer het kind een jaar oud is. Moeder en 
kind verblijven in dit huis waar indien nodig 24/7 zorg geleverd gaat worden. Er 
zal eerst een periode van intensieve begeleiding worden opgestart, gevolgd door 
een afbouwende periode, met veel stimulatie van eigen verantwoordelijkheden 
en zelfredzaamheid van de cliënt. Het doel is om een netwerk aan zorgverleners 
op te starten rondom de cliënt, zodat zij alle expertise binnen handbereik heeft, 
waardoor er een goede start is voor moeder en kind. 

Onderwerp: (bijv. 
jeugd, veiligheid, 
sociaal) 

Jeugd & gezin;  Aanvullende zorg voor moeder en kind, met de focus op 
samen zijn. 

Omschrijf uw 
idee in een paar 
zinnen: 

De laatste jaren zien wij als kraamzorgorganisatie in Lelystad, bij veel zwangere 
en in de kraamzorg zelf, veel meer schrijnende situaties voorbij komen. Bij 
steeds meer zorgelijke casussen proberen wij al een passende oplossing te 
vinden. Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder zonder financiële middelen of 
inzicht om rond te komen. Waarvoor wij baby spullen inzamelen. Of een 
zwangere met een laag-verstandelijke-beperking waarbij thuis wonen eigenlijk 
geen optie is. Voor haar werd 14 dagen verlengde kraamzorg gestart  in 
samenwerking met de gemeente Lelystad en uiteindelijk werd buiten de regio 
gezocht naar een plekje voor begeleid wonen. Ondanks onze onderbezetting 
hebben wij toch vaak extra zorg verleend en in de meeste gevallen wonen de 
kindjes nog bij hun moeder(ouders) thuis. Ook zijn er geregeld kraamvrouwen 
die geen geld hebben voor anticonceptie en geen actieve kinderwens meer 
hebben. Dan wordt er gelobbyd bij een verzekering om een vergoeding te 
regelen. Zo zijn er nog een tal van voorbeelden, waarbij op maat zorg wordt 
geleverd. Dit zijn echter kleine oplossingen en voelen soms als 
symptoombestrijding of ‘dweilen met de kraan open’. er moet echt structureel 
meer gebeuren om al deze gevallen te kunnen helpen, wij doen ons best, maar 
met de hoge werkdruk in de kraamzorg is dat een hele zware last om erbij te 
hebben, maar wij doen wat in ons macht ligt, zodat moeder en kind een goede 
start krijgen. Als ik naar de toekomst kijk binnen onze organisatie hebben we 
nog heel veel gezinnen die bij ons ingeschreven staan, waar extra zorg voor 
nodig is. Op verzoek van een verloskundige of gynaecoloog doen wij een vroege 
intake gesprek bij de mensen thuis, zodat wij alvast een kijkje achter de 
voordeur kunnen nemen. Als wij signalen melden, is het eerst wachten tot de 
baby geboren is en dan komen de wachtlijsten weer. Soms staat het ongeboren 
kind al onder toezicht, maar kan er nog niks gedaan worden. 
Ik ben van mening, als wij deze vrouwen al vanaf de zwangerschap meer 
kunnen begeleiden in een woonomgeving, waar het schoon, veilig is en ze hier 
ook met hun kindje maximaal een jaar kunnen verblijven. Wij ze een kansrijke 
start kunnen geven op weg zijn naar een mooi toekomst en waardoor er minder 
kinderen uit huis geplaatst hoeven te worden en waar, wat zo belangrijk is in 
het eerste jaar van het kind, de hechting tussen moeder en kind sterk vergroot 
wordt. 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw 
idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

In 2015 ben ik belangeloos gestart met het mama café Lelystad i.v.m. de 
eenzaamheid van moeders die inmiddels is samengevoegd met de 
limonadebrigade. 
Ook ben ik betrokken bij kansrijke start Lelystad en werk met heel veel 
partijen samen. 
Een eerste grote stap in de goede richting is al gemaakt, door de start van 



het Geboortezorg Centrum Lelystad. De cliënt wordt binnen het centrum 
verwezen naar vaste zorgverleners. Om hiermee verder aan te sluiten is het 
nodig om een extra stap te zetten in de zorg voor kwetsbare zwangere, 
daarom is het zeer belangrijk om ‘Samen een mooi Wonder’ op te richten. 
Een plek waar kwetsbare moeders met hun kind in het eerste jaar veilig 
kunnen wonen en zorg ontvangen. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Doordat er meer samengewerkt kan worden, zal dit uiteindelijk minder geld 
gaan kosten voor de gemeente. 
Nu zijn diverse organisaties altijd erg druk met 1 casus bezig, zodat ook veel 
punten dubbel gedaan worden en ook op veel punten niks. 
Uit huis plaatsing is dan vaak het gevolg....en wat kost dat dan weer niet en 
de emotionele schade voor moeder en kind. 

 
 
 
 
 

 

  



 
 
 

Idee Titel:  Locatie AC de Waterspiegel Kwintes 

Idee nummer: 9h  

 

Achternaam: Tjon-a-ong 

Uw idee: Ik ben werkzaam op AC de Waterspiegel Kwintes met mijn team waar we 
een behoefte vervullen als stedelijke inloop voor de gemeente Lelystad en 
activering. Graag willen wij een veel betere, zichtbare locatie in het 
centrum van Lelystad hebben waar we voor meer burgers zichtbaar zijn en 
ook voor een grotere groep zichtbaar zijn. Voordeel voor de gemeente is 
dat we meer burgers helpen zich minder eenzaam te voelen, gezien 
Lelystad bekend is met eenzaamheidsproblematiek. Daarnaast hebben wij 
een preventieve rol en ontlasten wij boa's en politie door een plek te zijn 
voor mensen die overlast veroorzaken en bieden wij een helpende hand 
om dit te verminderen. Wij bieden namelijk verschillende activiteiten aan, 
maar ook ontbijt, lunch en eettafels voor bewoners die eenzaam zijn of 
een krap budget hebben. Naast dat wij mensen activeren, bieden wij ook 
dagbesteding aan voor mensen met psychosociale -en psychiatrische 
problemen en hebben hierin een signalerende functie. Onze wens is om 
beter zichtbaar te zijn voor de burgers en een betere samenwerking aan te 
gaan met gemeente en andere GGZ -en welzijnsorganisatie. Op onze 
huidige locatie kunnen wij hier niet optimaal in voorzien, omdat wij minder 
toegankelijk en zichtbaar zijn en hierdoor dus ook minder bekend.  Wij zijn 
nu gevestigd bovenop het parkeerdek aan de Neringweg. 

Onderwerp:  Sociaal maatschappelijk 

Omschrijf uw 
idee in een paar 
zinnen: 

Een andere locatie voor activeringscentrum de Waterspiegel, gevestigd in 
het centrum van Lelystad. Wij hebben het idee dat wij nu een deel van de 
doelgroep mislopen, omdat wij op een niet-zichtbare plek gevestigd zijn, 
waardoor we moeilijk gevonden worden.  Ons idee is dat wij met diverse 
partijen samen in een pand zitten (bijv. kubus/corneel), waar alle 
doelgroepen en organisaties met elkaar samenwerking. 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw 
idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

Als wij een betere, zichtbare locatie hebben, zullen wij beter zichtbaar en 
toegankelijk zijn voor allerlei mensen en een grotere groep bedienen voor 
activering en ontmoeting. Wij zijn dan veel meer zichtbaar laagdrempelig 
voor burgers en zorgmijders om bij ons binnen te komen en zorg aan te 
bieden. Ook willen wij graag korte lijnen houden met andere organisaties 
(boa's, gemeente, politie, ggz) . Bij onze deelname aan de conferentie van 
1 tegen eenzaamheid werd duidelijk dat alle partijen graag meer samen 
willen werken. Dit wordt momenteel niet voldoende gedaan, omdat wij 
veel hetzelfde aanbieden maar los van elkaar.  Als wij in een gezamenlijk 
pand zitten, kunnen we de samenwerking versterken en verbeteren. Dit is 
voor zowel burgers als de gemeente een veel duidelijker aanbod. 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Wij zijn een stichting voor de geestelijke gezondheidszorg en 
maatschappelijke opvang. Wij ondersteunen mensen met een 
psychische en sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en 
recreëren. 

 
  



 

Idee Titel: Muziek Hub  

Idee nummer: 9i   

 

Achternaam: Hop 

Uw idee: Wij; … willen een community (broedplaats/creatieve hub) bouwen van 
muziekliefhebbers en een podium creëren waar lokaal talent zich ontwikkelt. Sociale 
cohesie, diversiteit, inclusiviteit en kwaliteit zijn voor ons hierbij van belang. Om onze 
eerste stappen te kunnen maken willen we een bedrag ontvangen waarmee wij een 
locatie kunnen huren voor tenminste een jaar en we ons kunnen bewijzen door te 
bouwen aan onze community. 

Onderwerp:  Jongvolwassenen, sociaal, dance, cultuur, maatschappelijk betrokken 

Omschrijf uw 
idee in een paar 
zinnen: 

Onze visie is om mensen met elkaar in verbinding te laten komen door het inzetten 
van muziek, educatie en wetenschap. Lelystad is gebouwd door pioniers en biedt 
kansen. Daarom willen wij in al onze communicatie onze stad en zijn positieve kanten 
belichten. Mensen - We willen een creatieve hub maken. Een locatie waar je kunt 
binnenlopen. We willen een plek creëren waar iedereen welkom is en nieuwe 
vriendschappen kunnen worden gesloten. Juist nu is het van belang dat mensen 
elkaar weten te vinden en hun interesses en passies met creatieve makers kunnen 
delen.  Muziek - We willen mensen hun talent laten ontdekken en zich verder helpen 
ontwikkelen. Via ons platform geven we opkomend muziektalent de kans zich te 
presenteren. Dit doen wij door het opzetten en uitzenden van een online 
radiostation. We bieden hen een online (livestream kanaal) en offline (events) podium 
waar zij zich kunnen ontwikkelen en promoten. We verwelkomen alle soorten muziek; 
van house, techno, hiphop tot eclectisch en alternatief elektronisch.  Educatie – Door 
onze deuren ook open te stellen voor derden kunnen wij ruimte bieden waar 
workshops en lesgegeven kan worden. Denk aan muziek en DJ, dans en performance 
art, beeldende kunst en design. Wetenschap – Door onze ruimte optimaal te 
benutten kunnen er periodieke presentaties of colleges worden gegeven waar 
interessante, prikkelende onderwerpen aangehaald worden. Tevens kunnen er 
podcasts worden gemaakt en uitgezonden vanuit de radiostudio. Onderwerpen die 
wij o.a. willen belichten zijn natuur, klimaat, gezondheid, maatschappelijke 
uitdagingen, cultuur en sound design. 

Geef hier de 
redenen/motivatie 
waarom uw 
idee/plan 
uitgevoerd moet 
worden: 

Wij richten ons met name op de zogeheten ‘Vergeten doelgroep’ van creatieve talenten 
tussen 21 en 45 jaar oud en vullen hiermee het gat op tussen de uitstroom van URBN 
Village (13 tot 23 jaar) en ‘t LAPP en Utopodium. Een plek die momenteel erg gemist 
wordt en waarmee we Lelystad cultureel versterken. Tevens biedt het mogelijkheden 
tot samenwerking met diverse (culturele) partijen uit de stad, biedt het perspectief 
voor talenten die wij nu helaas verliezen aan de randstad en gebruiken wij ons netwerk 
om mensen van buiten de stad/provincie naar de polder te trekken.Wij bouwen graag 
mee aan een positief beeld van onze stad! 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Wij zijn enthousiaste en actieve Lelystedelingen met een achtergrond in kunst en 
cultuur en polder. Luc van Ruler is naast muzikant en producer ook workshopleider 
en docent, afgestudeerd aan het ArtEZ Conservatorium. Remco Hop is als creatief 
ondernemer betrokken bij diverse culturele activiteiten en heeft een achtergrond 
in horeca, evenementen en marketing. 
Er is reeds een stichting opgericht genaamd Striktly Live van waaruit de creatieve 
broedplaats en overige activiteiten georganiseerd gaan worden. 

 
  



Titel:  Humanitas Ontmoeting 

Idee nummer: 9j   

 

Achternaam: Broekhuis ( namens Humanitas Lelystad-Dronten) 

Uw idee: Met behulp van vrijwilligers ondersteunt Humanitas 
Ontmoeting mensen bij het sociaal  
zelfredzaam worden. Ons programma stelt mensen 
daarmee in staat hun eenzaamheid  
doelgericht aan te pakken en deze te verminderen. 

Onderwerp: (bijv. jeugd, 
veiligheid, sociaal) 

Humanitas Ontmoeting richt zich op ondersteuning van 
mensen,  met als doel dat ze beter in staat zijn sociaal te 
functioneren. 

Omschrijf uw idee in een paar 
zinnen: 

De uitgangspunten van Humanitas Ontmoeting zijn: 
vraaggericht, tijd en aandacht voor de deelnemer, 
empowerment en  
gelijkwaardigheid en vertrouwen.  
Er wordt maatwerk geleverd volledig afgestemd op de 
individuele vraag.  
In Lelystad kunnen we jaarlijks aan circa 110 deelnemers 
ondersteuning bieden gedurende  
ca. 12 maanden. Gedurende het jaar stromen 
deelnemers uit omdat zij niet langer onze  
ondersteuning nodig hebben en is er ruimte voor nieuwe 
aanmeldingen. 
Onze ondersteuning wordt verzorgd door circa 64 
vrijwilligers.  Alle vrijwilligers bij Humanitas  
worden geschoold via de Humanitas Academie, voordat 
zij aan hun begeleiding van een  
deelnemer mogen beginnen.  
 
Humanitas vraagt voor het jaar 2022 een bedrag van € 
36.000,-- beschikbaar te stellen vanuit  
het beschikbare budget vanuit de Motiemarkt 2022. 

Geef hier de redenen/motivatie 
waarom uw idee/plan 
uitgevoerd moet worden: 

Het begin 2020 ontwikkelde, laagdrempelige programma 
heeft inmiddels aangetoond te  
werken op basis van uitstroom van sociaal zelfredzame 
deelnemers en toename van aantal  
aanmeldingen. De aangevraagde subsidie is noodzakelijk 
ter financiering van een  
professionele kracht teneinde continuering van het 
programma te waarborgen 

Eventuele nadere 
opmerkingen: 

Voor nadere informatie is het Activiteitenplan Humanitas 
Ontmoeting beschikbaar. Voor inhoudelijke  
vragen betreffende het programma kan contact 
opgenomen worden met … 

 
 
 


