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Wethouder Jop 
Fackeldey: Het 
pareltje uit de oester

Samenwerken aan 
de ontwikkeling van 
kinderen 

Woonvisie 2016-
2020 geeft richting 
aan woonbeleid 

Warmtepompen 
zijn “hot” 

De uitgangspunten voor het Lelystadse woonbeleid 
in de komende jaren zijn vastgelegd in de ‘Woon-
visie 2016-2020 Samen aan de slag’. De Woonvisie 
is in zijn geheel met alle bijbehorende bijlagen 
gepubliceerd bij de vastgestelde gemeentelijke 
beleidskaders op de gemeentelijke website: 
www.lelystad.nl/beleid.  

Samengevat geeft de Woonvisie aan hoe Lelystad, 
als voorportaal van de Randstad, een prettige woon-
stad wil blijven. Als ambitie is geformuleerd: Lely-
stad biedt het beste van twee werelden. Door haar 
centrale ligging en de goede bereikbaarheid kunnen 
inwoners optimaal gebruik maken van alle voorde-
len van de nabijheid van de grote stad. Daarbij biedt 

Lelystad haar inwoners de aantrekkelijkheid van een 
rustig en betaalbaar woonmilieu met ruimte, groen 
en water in de directe omgeving. 

Doelstellingen 
De Woonvisie formuleert twee doelstellingen: 
1.  het realiseren van goede en betaalbare woningen  
 voor iedereen;
2.  zorgdragen voor goede woningen in prettige en   
 gewilde woonwijken. 

Uitgangspunten
Voor het bereiken van de doelstellingen zijn beschik-
baarheid en betaalbaarheid belangrijke uitgangs-
punten.  Het bevorderen van verduurzaming van 
woningen (naast de doelstelling om energieneutraal 
te worden) noemt de Woonvisie een belangrijk mid-
del om de betaalbaarheid van het wonen te borgen 
en/of te verbeteren.

Toenemende vergrijzing en het beleid om ouderen 
en andere ‘kwetsbare groepen’ langer zelfstandig te 
laten wonen, maken het noodzakelijk extra inspan-
ningen te doen voor voldoende geschikte woningen 
voor deze doelgroepen. De gemeente heeft daarin 
een faciliterende rol. De Woonvisie verwijst naar het 
beleidsplan ‘Wonen, welzijn, zorg 2016-2020’ waarin 
dit nader is uitgewerkt. 

De Woonvisie werkt doelstellingen en uitgangspun-
ten verder uit in beleidslijnen, (prestatie)afspraken 
en actiepunten. 

Beleidsperiode van 5 jaar
De Woonvisie biedt het beleidskader voor wonen 
voor een periode van vijf jaar. In die 5 jaren kan veel 
gebeuren wat van invloed is op het wonen in Lelystad. 
Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente, 
samen met bewoners en maatschappelijke organisa-
ties de beleidsuitvoering daarop aan te passen en te 
zorgen dat het goed wonen blijft in Lelystad.

De gemeenteraad wordt jaarlijks gerapporteerd over 
de voortgang van de het uitvoeringsprogramma. Over 
vijf jaar, in 2020, wordt de Woonvisie als geheel geëva-
lueerd en vernieuwd voor de periode 2021-2025.

Woonvisie 2016-2020 geeft 
richting aan woonbeleid  

Lelystad biedt volop kansen voor 
diversiteit aan woonmilieus 

De aantrekkingskracht van Lelystad ligt in de 
diversiteit aan woningen en woonmilieus. Pro-
jectontwikkelaars krijgen daarom de ruimte om 
voor alle beschikbare bouwlocaties plannen in te 
dienen. Naast nieuwbouwwijk Warande heeft Lely-
stad op nog 25 andere locaties mogelijkheden om 
woningen te bouwen. Daar horen ook  zogenoemde 
‘onafgemaakte plekken’ bij die de gemeente graag 
zo snel mogelijk bebouwd wil zien.

Onafgemaakte plekken waar nog woningbouw 
mogelijk is en waarvoor marktpartijen de ruimte 
krijgen om plannen in te dienen, zijn o.a.: Hout-
ribhoogte, Suyderseeboulevard, Schoener west, 
Punter, Schouw (voormalige handbalvelden HVL), 
Kempenaar 15, De Veste, campusgebied bij school 
De Rietlanden, Kustrif, Waddenlaan, werkeiland Le-
lystad Haven en verschillende locaties in het stads-
hart. Voor een (gefaseerde!) invulling van Parkwijk 
bestaan inmiddels plannen.

Middeldure en dure sector
Toevoeging van nieuwbouw zal vooral plaatsvinden 
in de middeldure en dure sector (boven 170.000 
euro). Nieuwbouw in lagere prijsklassen is minder 
gewenst, omdat daarvan meer dan genoeg keus is in 
de bestaande woningvoorraad.  

Openbare inschrijvingen
Inmiddels worden verschillende bouwkavels door 
middel van openbare inschrijvingen in de markt ge-
zet. Er zijn genoeg marktpartijen die kansen zien in 

de Lelystadse woningmarkt en voor de aangeboden 
bouwkavels woningbouwplannen willen maken. 

Seniorenwoningen
De gemeente gaat zich inspannen om meer seni-
orenwoningen te creëren, waarin ouderen ook bij 
toenemende zorgbehoefte kunnen blijven wonen. 
Een kwalitatief hoogwaardig complex van grondge-
bonden woningen moet in overleg met woningbouw-
stichting Centrada, investeerders en zorginstellingen 
van de grond komen. 
De Stichting Seniorenbouw Flevoland heeft een plan 
gemaakt voor nog eens 9 nieuwbouw patiowoningen 
in de Kempenaar. 
De te introduceren Blijverslening (zie elders in deze 
krant) moet bijdragen aan het levensloopbestendig 
maken van bestaande woningen. 

Ombouwen van kantoorpanden
Om leegstand van kantoren terug te dringen en 
tevens tegemoet te komen aan bij inwoners levende 
woonbehoeften, wordt een inventarisatie gemaakt 
van de hoeveelheid kantoorgebouwen die geschikt 
zijn voor omvorming tot woongebouwen. Een voor-
beeld van de transformatie van kantoor naar woon-
gebouw is kantoorgebouw De Waegh. De verbouwing 
tot 39 appartementen (die allemaal verkocht zijn) is 
inmiddels al vergevorderd. 

Lelystad lift mee op 
oplevende woningmarkt

Ook Lelystad profiteert van de oplevende 
woningmarkt. Het aantal woningverkopen 

stijgt, evenals de gemiddelde verkoopprijs. 
Onderstaand overzicht geeft het aantal ver-

kopen van bestaande woningen weer. In 2016 
steeg het naar bijna 1100, het hoogste aantal in 

meer dan 10 jaar. 

De gemiddelde verkoopprijs was € 245.700,-. De 
sterke stijging ten opzichte van voorgaande jaren 

ligt aan enkele verkochte (zeer) dure panden. Een 
reëler indicatie van de Lelystadse woningmarkt 
geeft de mediane verkoopprijs. Dit is de prijs die in 
het midden ligt van het totaal aantal verkochte 
panden. Met andere woorden: de helft van de in 
Lelystad verkochte panden kende een verkoopprijs 
lager dan €164.500,- ; de andere helft had een 
verkoopprijs boven dat bedrag.

Verkochte woningen 
2014  2015  2016
678  803  1094

Gemiddelde verkoopprijs 
2014  2015  2016
€ 167.000,- € 199.800,- € 245.700,-

Mediane verkoopprijs
2014  2015  2016 
€ 140.000,- € 150.000,- € 164.500,-
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Diversiteit in wonen
De woonomgevingen in Lelystad zijn 
divers. Zo kun je heel ruim wonen 
in het groen of aan het water, maar 
er zijn ook wijken dichter bij het 
stadshart en het station. Daar heb je 
voor Amsterdamse begrippen nog 
steeds een grote tuin, maar voor onze 
begrippen wat minder groot. En voor 
ouderen zien we rond zorginstellingen 
appartementen gerealiseerd worden 
zodat de zorg nabij is. 

Zelf bepalen
We hebben ook plekken waar 
nauwelijks welstandseisen zijn en daar 
mag je zelf grotendeels bedenken 
hoe je huis er uit gaat zien. Mensen 
weten vaak zelf het beste hoe ze 
prettig wonen en waarom zouden 
wij dan moeten bepalen hoe hoog de 
stopcontacten zijn en welke kleur en 
vorm het dak heeft. Er zijn natuurlijk 
ook veel gebieden waar ontwikkelaars 
woningen neer hebben gezet en 
daar heb je ook allerlei varianten, 
van luxe vrijstaande bungalows tot 
rijtjeswoningen.
 
Groei
We verwachten groei de aankomende 
jaren. De woningdruk in Amsterdam is 
hoog en de luchthaven gaat in 2019 

helemaal open voor vakantievluchten. 
We zien nieuwe bedrijvigheid rond 
de luchthaven en je ziet dan vaak dat 
mensen ook graag willen wonen waar 
ze werken. We zorgen dat we altijd 
voldoende woninguitbreidingslocaties 
houden in allerlei soorten en maten. 

Nieuw imago
Ik doe wel eens een citytour met gasten 
die naar Lelystad komen en altijd, echt 
altijd krijg ik de reactie: ‘Oh, is dit ook 
Lelystad?’ Mensen weten het gewoon 
niet, dat je hier kunt wonen aan en 
op het water, bij de golfbaan, in het 
duinlandschap. Het echte imagoprobleem 
van Lelystad is wel weg, maar er is niks 
voor in de plaats gekomen. Mensen 
hebben geen beeld en dat beeld moeten 
wij geven. We hebben drie speerpunten: 
groei van werkgelegenheid door de 
luchthaven en de overslaghaven, 
het toerisme door het Aviodrome, 
BataviaStad, de Nieuwe Wildernis, de 
Marker Wadden en de gehele kuststrook 
en als derde de unieke woonkwaliteit. 
Het is mooi om dat drieluik goed onder 
de aandacht van iedereen te brengen. 
Iemand zei laatst: ‘Het is net een oester 
waar een pareltje inzit, maar nu moeten 
we de oester openprikken zodat iedereen 
het pareltje ziet.’ En daar ben ik het 
geheel mee eens!”

HET PARELTJE 
UIT DE OESTER
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T: 050 313 76 00   
@ETTMedia
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Jop Fackeldey is wethouder van onder andere Wonen en Volkshuisvesting 
in Lelystad. Zelf woont hij al ruim 30 jaar in Lelystad en is er trots op: 
“We hebben een uniek woon- en leefklimaat door de nabijheid van de 
Oostvaardersplassen, de Marker Wadden en de haven. Er zijn heel veel 
mooie plekken om te wonen. En toch zit je vlakbij de metropoolregio 
Amsterdam. Lelystad is wel de poort naar de Randstad; de files beginnen 
na Lelystad. Je bent overal zo en door de komst van de luchthaven zijn 
alle verbindingen nog beter geworden. Ik heb wel eens een afspraak met 
mensen uit Den Haag en die zijn altijd te vroeg. Ze verbazen zich over hoe 
snel ze hier zijn. 



5WONEN EN LEVEN IN LELYSTAD

Er zijn genoeg 
uitdagingen om nog 
duurzamer te wonen 
in Lelystad. Het is aan 
de gemeente, partners 
in de stad en aan u als 
bewoner om hier 
uitvoering aan te geven. 

Groen licht voor duurzaam Lelystad
“Lelystad wil in 2025 energieneutraal te zijn”, 
aldus wethouder Elly van Wageningen. “Dit vergt 
de nodige inzet, focus en versnelling  van inwo-
ners, bedrijven, maatschappelijke organisaties 
én gemeente. Duurzaamheid is niet alleen van de 
gemeente, maar van ons allemaal. Dus werken we 
graag samen om resultaat te boeken. We zetten in 
op zes speerpunten. Op energie, afval en circulaire 
economie, voedsel, fysieke leefomgeving, mobili-
teit en onderwijs en ondernemen. Daarnaast wil de 
gemeente ook zelf het duurzame voorbeeld geven.”

“Zo zetten we in op zonnepanelen op bedrijfs- en 
overheidsdaken, op groene schoolpleinen en op 
maatschappelijk verantwoord ondernemen in het 
onderwijs en bedrijfsleven, op opleiding van energie-
coaches en op windenergie.” 

Zelf energie besparen 
“Als inwoner kun je zelf ook een heleboel doen aan 
energiebesparing in je eigen huis. Denk aan plaat-
sing van zonnepanelen of een warmtepomp, isoleren 
van ramen, muren en vloer en het gebruik maken 
van ledverlichting. De besparingen op energie-
gebruik in de woning kunnen zo aardig oplopen. 
Helemaal mooi is natuurlijk als de eigen woning uit-
eindelijk energieneutraal wordt. Dat wil zeggen dat 
het huis over een heel jaar gezien evenveel energie 
opwekt als dat het gebruikt.”      

Goed op weg
“In Lelystad timmeren we al jaren aan de weg met 
duurzame projecten. Zo werden in 1999 in de Land-
strekenwijk al de eerste projectwoningen gebouwd 
voorzien van zonnepanelen. En is in 2000 in Lelystad 

de eerste biomassacentrale in gebruik genomen om 
het zuidelijk deel van de stad van duurzame warmte 
te voorzien. In die periode is ook de bouw van De 
Landerijen begonnen, een wijk die toen (en deels 
nog steeds) als bijzonder duurzaam te boek staat. 
Lelystad heeft er zelfs een landelijke energieprijs 
mee gewonnen! De woningen zijn gebouwd volgens 
strenge energie-eisen en de meeste woningen zijn 
voorbereid op het plaatsen van zonnepanelen. Maar 
ook op andere vlakken is gekozen voor duurzame 
oplossingen. Het regenwater blijft in de wijk doordat 
er een meanderend watersysteem is aangelegd. Een 
regendruppel die in De Landerijen valt komt pas 
een maand of drie later in de omliggende vaarten 
terecht.”

Slim renoveren en bouwen
“Bij renovatie en groot onderhoud van bestaande 
huurwoningen is samen met de woningbouwcorpo-
ratie gezocht naar duurzame opties. Zo is al vanaf 
2000 een flink aantal woningen voorzien van zon-
necollectoren die bijdragen aan een duurzaam bad 
of duurzame douche.
Ook voor Warande is gekozen voor een systeem 
waarbij de woningen duurzaam van warmte worden 
voorzien. Via een aanbesteding is aan de markt een 
hoge milieuscore voorgelegd en daar is vervolgens 
het warmtenet van Ennatuurlijk als beste optie uit 
de bus gekomen. Deze woningen zijn dus allemaal 
al voorbereid op het afkoppelen van het landelijke 
aardgasnet dat in 2050 afgerond moet zijn.”

Wat brengt de toekomst?
“Lelystad wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat wil 
zeggen dat de hoeveelheid energie die in de stad 

wordt gebruikt, ook in dezelfde hoeveelheid in 
Lelystad wordt opgewekt. Dat kunnen we bereiken 
door het zoveel als mogelijk benutten van wind-
energie, zonne-energie, biomassa, maar zeker ook 
door energiebesparing te stimuleren. In de komende 
jaren zal hier intensief op worden ingezet. 
Vanaf begin 2018 komt er een financieringsfonds 
beschikbaar, waar initiatiefnemers, na goedkeuring 
met duurzaamheidsplannen geld kunnen lenen. In 
het najaar komt hier meer informatie over.” 

Overstap naar ander verwarmingssysteem
“Daarnaast gelden er landelijke doelstellingen. In 
2050 zijn de bestaande gebouwen energieneutraal 
én in 2050 moet Nederland zijn afgekoppeld van het 
aardgasnet. Dat lijkt nog ver weg, maar dat is het 
niet. Een CV-ketel gaat 15 tot 20 jaar mee, dus er 
moet nu al worden nagedacht over het aanpassen 
van de woning zodat de ketel op termijn vervangen 
kan worden door een aardgasloze techniek. Dat zal 
ook zijn impact hebben in Lelystad. Daarom is de 
gemeente Lelystad nu al bezig met het maken van 
een aanpak om woningeigenaren te ondersteunen bij 
deze transitie. 

Die aanpak zal er uit bestaan dat voor een groot 
aantal woningtypen een standaard maatregelen-
pakket wordt ontwikkeld waardoor de woning in één 
keer of in fasen naar (bijna) energieneutraal kan 
worden gebracht. Tegelijkertijd wordt een passend 
verwarmingssysteem aangeboden waardoor het niet 
langer nodig is om op het aardgasnet aangesloten te 
zijn. Het pakket zal ook financieringsmogelijkheden 
bevatten om de kosten voor deze maatregelen zo 
beperkt mogelijk te houden”.

Een leuk, slim of bijzonder idee om de buurt op te 
fleuren, gezelliger te maken of elkaar gewoon een 
beetje te helpen? Iedereen heeft wel ideeën als het 
gaat om het verbeteren van de buurt en een leu-
kere onderlinge sfeer. Met de campagne ‘Mensen 
Maken de Buurt’ ondersteunt gemeente Lelystad 
initiatieven van, voor en door de buurt.

In ‘Mensen Maken de Buurt’ wordt nauw samen-
gewerkt met partners en organisaties in de wijk en 
wordt meegedacht over hoe bewoners zelf hun idee 
kunnen realiseren. Alle ideeën die zorgen voor een 
fijne buurt én waar bewoners zelf een bijdrage aan 
leveren, zijn welkom. 
De vraag is vaak: hoe breng ik mijn idee nu een stap 
verder? Gemeente en Stichting Welzijn Lelystad 
helpen u. Zij denken mee hoe u uw idee, samen met 
mensen uit de buurt, kunt uitvoeren. Alle gebundel-
de kennis en ervaring, van bewoners én professio-
nals, maken het verschil!  

Grote en kleine ideeën, altijd welkom
Kortom: heeft u een goed idee, kom ermee! U hoeft 
geen uitgewerkt plan te hebben. Ieder idee, hoe een-
voudig misschien ook, is welkom. En of uw idee nu te 
maken heeft met de openbare ruimte of met het ver-
beteren van de onderlinge sfeer: ideeën die zorgen 
voor een fijne buurt én waar u zelf een bijdrage aan 
levert, daar helpen wij u graag mee! 

U kunt uw idee mailen naar mensenmakendebuurt@
lelystad.nl of langs lopen bij het wijkpunt in uw 
buurt. U kunt ook bellen naar nummer 14 0320 en 
vragen naar de ideeënmakelaar, de opbouwwerker 
of de bewonersconsulent. Ook kan het idee inge-
diend worden op de 
website www.mensenmakendebuurt.nl. Hier is ook 
meer informa-
tie te vinden 
over de 
campagne en 
over lopende 
projecten in 
de stad.

Mensen maken de buurt: ga samen aan de slag!

Ha Buur!Samen aan de slag voor onze buurt? 

Ha_Buur_IM_84x80.indd   1
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Kent u de zonnekaart 
al?
Wellicht heeft u er wel eens aan gedacht om zonnepanelen of een 
zonneboiler te laten installeren in uw woning. Maar twijfelt u 
of uw dak of huis daar wel geschikt voor is. Dan is de zonne-
kaart iets voor u. 
De zonnekaart is een website die huiseigenaren inzicht 
geeft in de geschiktheid van hun dak voor zonnepane-
len of zonneboilers. De kaart toont alle dakvlakken 
die voldoende zoninstraling hebben en geeft een 
inschatting van het aantal zonnepanelen dat 
hierop geplaatst kan worden. Met behulp van een 
eenvoudige rekenmodule kan snel uitgerekend 
worden wat de investering zal opleveren.

http://lelystad.zonnekaart.nl/Home/Search

(foto: Fotostudio Wierd)

We hebben maar één aarde
De familie Prins is heel bewust bezig met duur-
zaam leven. De heer Prins vertelt waarom.  

Waarom vindt u het belangrijk om zo duurzaam 
mogelijk te leven?
We hebben maar één aarde. Deze aarde is waar we 
het mee moeten doen. En niet alleen wij, maar ook 
generaties mensen die na ons zullen leven. Wat we 
nu kunnen doen om zo duurzaam mogelijk te leven, 
heeft invloed op ons eigen leven, maar is ook positief 
voor de toekomstige generaties.”” 

Wat heeft u gedaan om uw huis duurzamer te 
maken en op energie te besparen?
“Toen we in onze huidige woning trokken, hebben 
we dubbele beglazing aan laten brengen. De oude 
cv-ketel en geiser hebben we laten vervangen 
door een nieuwe HR-combiketel. Verder proberen 
we vooral met kleine dingen mee te werken aan 

duurzaamheid en het besparen van energie: in de 
badkamer hebben we waterbesparende douchekop-
pen geïnstalleerd en als we een nieuwe lamp nodig 
hebben, dan kopen we daar een led versie voor. We 
spreken onze kinderen aan op het zuinig gebruiken 
van water en elektriciteit en geven daarin zelf het 
goede voorbeeld.”

Heeft u slimme tips voor wie zijn of haar huis ook 
duurzamer wil maken? En niet weet waar te 
beginnen?
“Kijk welke kleine dingen je in en om je huis kan 
aanpakken. Natuurlijk is het geweldig als je je dak 
vol kan laten leggen met zonnepanelen of je spouw-
muren kan laten isoleren, maar je moet er dan wel 
fors in investeren. Als je die investering niet kan 
doen, kijk dan naar de dingen die je wel kan doen. 
Koop ledlampen voor iedere lamp in je huis. Die 
zijn - in vergelijking met gewone gloei- of halogeen-
lampen - een stuk duurder, maar in vergelijking met 
zonnepanelen is het slechts een klein bedrag. Voor 
nog geen honderd euro kan je je hele huis voorzien 
van ledlampen. Je bespaart vervolgens al behoor-
lijk op je energieverbruik. Moet je een elektrisch 
apparaat vervangen? Koop de meest energiezuinige 
variant.

Ook op andere manieren kan je meewerken aan een 
meer duurzame wereld. Zo hebben wij besloten om 
drastisch te minderen met vlees eten. Het heeft met 
ons huis niets te maken, maar het helpt wel om onze 
ecologische voetafdruk weer een beetje te verklei-
nen.”

Geniet van de lentezon en win 750 
euro aan isolatieglas 
Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag. 
Energieloket Flevoland helpt! 

Veel huizen in Lelystad hebben nog ramen met 
enkel glas op de bovenverdieping. Zelfs als u 
deze ruimtes niet verwarmt, kan investeren in 
HR++ glas veel winst opleveren: meer comfort, 
minder gasverbruik en minder condensatie.

Het Energieloket Flevoland geeft u tips en infor-
matie over isolatieglas. Bovendien maakt u kans 
op 750 euro aan isolatieglas. 

Als u naast isolatieglas een andere energiebe-
sparende maatregel laat uitvoeren, kunt u nog 
gebruik maken van de landelijke subsidie. 

Geen zin in de lenteschoonmaak? Ga voor 
nieuwe ramen!
Mail uw motivatie waarom u de voucher ter 
waarde van 750 euro aan isolatieglas voor 
uw woning wilt winnen vóór 20 juni 2017 naar 
energieloket@nmfflevoland.nl. Bekijk de website 
www.energieloketflevoland.nl voor alle voor-
waarden. Uit alle inzendingen wordt 1 winnaar 
geloot. 

De Lelystadse familie Kleinman heeft allerlei ener-
giebesparende maatregelen in hun huis uitgevoerd. 
“We zijn er aan begonnen uit financiële overwe-
gingen. Nu is het uitgegroeid tot een sport om zo 
energiezuinig mogelijk te leven in huis”, aldus Martin 
Kleinman. “We willen ook dat onze zoon straks nog 
een fatsoenlijke leefomgeving heeft en zo krijgt hij 
meteen het goede voorbeeld.” 

Tussenwoning
“We hebben een tussenwoning uit 1978. Het is een 
standaard woonhuis, waarin we zoveel als mogelijk 
hebben gedaan om ons energieverbruik te verlagen. 

Sinds 2008 hebben we onder andere zonnepanelen 
geplaatst( 4500Wp ), een zonneboiler waarmee we 
zowel warm water hebben als het huis kunnen ver-
warmen, overal HR++ glas, na-isolatie waar mogelijk, 
LTV verwarming, een hybride lucht/water warmte-
pomp en nog veel meer.
In 2008 was onze energierekening nog zo’n 200 euro 
per maand, nu betalen we nog maar 40 euro per 
maand. En afgelopen jaar bleek dat we daarover zelfs 
nog te veel hadden betaald en kregen we geld terug. 
Niet alleen is onze energierekening hierdoor met 
meer dan 75% omlaag gegaan, maar is het comfort 
in huis ook enorm toegenomen. En comfort is niet in 
geld uit te drukken!”

Meten is weten
De heer Kleinman heeft een simpele tip voor ieder-
een die er ook over denkt om energie te besparen 
in huis. “Meten is weten”, aldus de heer Kleinman. 
“Toen wij eenmaal gingen meten wat wij aan energie 
verbruikten, kwamen we er bijvoorbeeld achter dat 
onze koelkast eigenlijk kapot was en onze computer 
te veel stroom verbruikte. Door hier maatregelen op 
te nemen, bespaarden we meteen behoorlijk op de 
maandelijkse energiekosten.” 
            Foto o.v.v. M. Kleinman

Onze energierekening is met 
bijna 75% omlaag gegaan

Energieloket Flevoland helpt!
Woonwaarde omhoog, energierekening 
omlaag

Wilt u energie besparen in uw woning? Het Energielo-
ket Flevoland helpt u op weg met energiebesparing 
en het zelf opwekken van duurzame energie. Zo gaan 
uw woonlasten omlaag en het wooncomfort omhoog. 
Het Energieloket Flevoland geeft informatie over: 
isolatie, zonnepanelen, energieneutrale renovatie, 
mogelijkheden voor subsidies of leningen. Ook kunt 
u informatie krijgen over lokale en regionale instal-
lateurs en (samenwerkende) bouwbedrijven bij het 
energiezuiniger en comfortabeler maken van uw huis.

Spreekuur Energieloket Flevoland
• Bezoek winkel Duurzaam in Lelystad 
 (Stadhuisplein 51)
 Elke dins-, woens- en donderdag 13:00 – 16:00 uur
 Laatste zaterdag 13:00 – 15:00 uur
• Telefonisch: 0320-253505
• Mail: energieloket@nmfflevoland.nl 
• Website: www.energieloketflevoland.nl 



9ZORG & ONDERSTEUNING IN HOOGEVEEN

De uitgangspunten voor het Lelystadse woonbeleid 
in de komende jaren zijn vastgelegd in de ‘Woon-
visie 2016-2020 Samen aan de slag’. De Woonvisie 
is in zijn geheel met alle bijbehorende bijlagen 
gepubliceerd bij de vastgestelde gemeentelijke 
beleidskaders op de gemeentelijke website: 
www.lelystad.nl/beleid.  

Samengevat geeft de Woonvisie aan hoe Lelystad, 
als voorportaal van de Randstad, een prettige woon-
stad wil blijven. Als ambitie is geformuleerd: Lely-
stad biedt het beste van twee werelden. Door haar 
centrale ligging en de goede bereikbaarheid kunnen 
inwoners optimaal gebruik maken van alle voorde-
len van de nabijheid van de grote stad. Daarbij biedt 

Lelystad haar inwoners de aantrekkelijkheid van een 
rustig en betaalbaar woonmilieu met ruimte, groen 
en water in de directe omgeving. 

Doelstellingen 
De Woonvisie formuleert twee doelstellingen: 
1.  het realiseren van goede en betaalbare woningen  
 voor iedereen;
2.  zorgdragen voor goede woningen in prettige en   
 gewilde woonwijken. 

Uitgangspunten
Voor het bereiken van de doelstellingen zijn beschik-
baarheid en betaalbaarheid belangrijke uitgangs-
punten.  Het bevorderen van verduurzaming van 
woningen (naast de doelstelling om energieneutraal 
te worden) noemt de Woonvisie een belangrijk mid-
del om de betaalbaarheid van het wonen te borgen 
en/of te verbeteren.

Toenemende vergrijzing en het beleid om ouderen 
en andere ‘kwetsbare groepen’ langer zelfstandig te 
laten wonen, maken het noodzakelijk extra inspan-
ningen te doen voor voldoende geschikte woningen 
voor deze doelgroepen. De gemeente heeft daarin 
een faciliterende rol. De Woonvisie verwijst naar het 
beleidsplan ‘Wonen, welzijn, zorg 2016-2020’ waarin 
dit nader is uitgewerkt. 

De Woonvisie werkt doelstellingen en uitgangspun-
ten verder uit in beleidslijnen, (prestatie)afspraken 
en actiepunten. 

Beleidsperiode van 5 jaar
De Woonvisie biedt het beleidskader voor wonen 
voor een periode van vijf jaar. In die 5 jaren kan veel 
gebeuren wat van invloed is op het wonen in Lelystad. 
Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente, 
samen met bewoners en maatschappelijke organisa-
ties de beleidsuitvoering daarop aan te passen en te 
zorgen dat het goed wonen blijft in Lelystad.

De gemeenteraad wordt jaarlijks gerapporteerd over 
de voortgang van de het uitvoeringsprogramma. Over 
vijf jaar, in 2020, wordt de Woonvisie als geheel geëva-
lueerd en vernieuwd voor de periode 2021-2025.

Woonvisie 2016-2020 geeft 
richting aan woonbeleid  

Lelystad biedt volop kansen voor 
diversiteit aan woonmilieus 

De aantrekkingskracht van Lelystad ligt in de 
diversiteit aan woningen en woonmilieus. Pro-
jectontwikkelaars krijgen daarom de ruimte om 
voor alle beschikbare bouwlocaties plannen in te 
dienen. Naast nieuwbouwwijk Warande heeft Lely-
stad op nog 25 andere locaties mogelijkheden om 
woningen te bouwen. Daar horen ook  zogenoemde 
‘onafgemaakte plekken’ bij die de gemeente graag 
zo snel mogelijk bebouwd wil zien.

Onafgemaakte plekken waar nog woningbouw 
mogelijk is en waarvoor marktpartijen de ruimte 
krijgen om plannen in te dienen, zijn o.a.: Hout-
ribhoogte, Suyderseeboulevard, Schoener west, 
Punter, Schouw (voormalige handbalvelden HVL), 
Kempenaar 15, De Veste, campusgebied bij school 
De Rietlanden, Kustrif, Waddenlaan, werkeiland Le-
lystad Haven en verschillende locaties in het stads-
hart. Voor een (gefaseerde!) invulling van Parkwijk 
bestaan inmiddels plannen.

Middeldure en dure sector
Toevoeging van nieuwbouw zal vooral plaatsvinden 
in de middeldure en dure sector (boven 170.000 
euro). Nieuwbouw in lagere prijsklassen is minder 
gewenst, omdat daarvan meer dan genoeg keus is in 
de bestaande woningvoorraad.  

Openbare inschrijvingen
Inmiddels worden verschillende bouwkavels door 
middel van openbare inschrijvingen in de markt ge-
zet. Er zijn genoeg marktpartijen die kansen zien in 

de Lelystadse woningmarkt en voor de aangeboden 
bouwkavels woningbouwplannen willen maken. 

Seniorenwoningen
De gemeente gaat zich inspannen om meer seni-
orenwoningen te creëren, waarin ouderen ook bij 
toenemende zorgbehoefte kunnen blijven wonen. 
Een kwalitatief hoogwaardig complex van grondge-
bonden woningen moet in overleg met woningbouw-
stichting Centrada, investeerders en zorginstellingen 
van de grond komen. 
De Stichting Seniorenbouw Flevoland heeft een plan 
gemaakt voor nog eens 9 nieuwbouw patiowoningen 
in de Kempenaar. 
De te introduceren Blijverslening (zie elders in deze 
krant) moet bijdragen aan het levensloopbestendig 
maken van bestaande woningen. 

Ombouwen van kantoorpanden
Om leegstand van kantoren terug te dringen en 
tevens tegemoet te komen aan bij inwoners levende 
woonbehoeften, wordt een inventarisatie gemaakt 
van de hoeveelheid kantoorgebouwen die geschikt 
zijn voor omvorming tot woongebouwen. Een voor-
beeld van de transformatie van kantoor naar woon-
gebouw is kantoorgebouw De Waegh. De verbouwing 
tot 39 appartementen (die allemaal verkocht zijn) is 
inmiddels al vergevorderd. 

Lelystad lift mee op 
oplevende woningmarkt

Ook Lelystad profiteert van de oplevende 
woningmarkt. Het aantal woningverkopen 

stijgt, evenals de gemiddelde verkoopprijs. 
Onderstaand overzicht geeft het aantal ver-

kopen van bestaande woningen weer. In 2016 
steeg het naar bijna 1100, het hoogste aantal in 

meer dan 10 jaar. 

De gemiddelde verkoopprijs was € 245.700,-. De 
sterke stijging ten opzichte van voorgaande jaren 

ligt aan enkele verkochte (zeer) dure panden. Een 
reëler indicatie van de Lelystadse woningmarkt 
geeft de mediane verkoopprijs. Dit is de prijs die in 
het midden ligt van het totaal aantal verkochte 
panden. Met andere woorden: de helft van de in 
Lelystad verkochte panden kende een verkoopprijs 
lager dan €164.500,- ; de andere helft had een 
verkoopprijs boven dat bedrag.

Verkochte woningen 
2014  2015  2016
678  803  1094

Gemiddelde verkoopprijs 
2014  2015  2016
€ 167.000,- € 199.800,- € 245.700,-

Mediane verkoopprijs
2014  2015  2016 
€ 140.000,- € 150.000,- € 164.500,-
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Lelystad gaat gericht mensen en middelen inzetten 
om Lelystad als aantrekkelijke woonstad bij tevo-
ren geselecteerde doelgroepen onder de aandacht 
te brengen. De gemeente staat voor de opgave om 
te groeien naar minimaal 80.000 inwoners. Meer-
dere recente onderzoeken geven aan en bevestigen 
dat er kansen liggen voor Lelystad om te profiteren 
van de aantrekkende economie, maar ‘dat je daar 
wel wat voor moet doen’.  

Wethouder Wonen, Jop Fackeldey: ‘Bij de vaststelling 
van de begroting 2017 heeft de raad gevraagd om 
specifieke inspanningen - en daarvoor ook middelen 
beschikbaar gesteld- om kansen die zich voordoen 
op de woningmarkt daadwerkelijk te verzilveren. On-
derdeel daarvan is het positioneren van Lelystad als 
woonstad. Wat Lelystad aan marketinginspanningen 
wil en kan doen, hebben we nu beschreven in een 
woonmarketingplan. Het plan geeft het belang aan 
om alle woningbouwlocaties van Lelystad effectief en 
actief op de kaart te zetten en daarvoor doelgroep-
gericht op zoek te gaan naar belangstellenden’. 

Versnellingsopgave woningbouw
De extra marketinginspanning vloeit voort uit de 
‘versnellingsopgave woningbouw’ binnen de Me-
tropoolregio Amsterdam (MRA). Tot 2020 worden 
hier 50.000 woningen bijgebouwd. Lelystad kan en 

wil aan deze ‘versnellingsopgave’ een belangrijke 
bijdrage leveren. Naast mensen vanuit de Amster-
damse regio kunnen ook woningzoekenden vanuit 
het noorden en oosten een bron van instroom zijn. 

Ambassadeurs
Ter versterking van de burgertrots gaat Lelystad 
gericht inwoners van Lelystad als ambassadeur in-
zetten. Wie kan immers beter vertellen waarom hij/
zij in Lelystad woont en wie weet beter wat de mooie 
plekjes zijn om aan anderen te laten zien? In com-
binatie met een te besteden ‘gastvrijheidsbudget’ 
moet dat aansprekend promotiemateriaal opleveren 
dat de woonkwaliteiten van Lelystad overtuigend 
over het voetlicht brengt. 

Lelystad werkt aan planmatige 
woonmarketing

Gastvrije ambassadeurs  
gezocht
Woont u met plezier in Lelystad? Heeft u bewust 
een keuze gemaakt voor Lelystad als woonplaats? 
En wilt u dat ook laten zien en doorvertellen? 
Misschien bent u dan de juiste persoon om met 
behulp van het beschikbare ‘gastvrijheidsbudget’ 
uw vrienden, kennissen of andere mensen uit 
uw relatienetwerk uit te nodigen voor een dagje 
Lelystad. 

Wat u samen met hen doet, hen wilt laten zien, 
beleven, proeven of ervaren, dat is aan u. City 
Marketing Lelystad draagt een vast bedrag bij. 
Dat kunt u naar wens en mogelijkheden uit eigen 
zak aanvullen. Wel wil CML tevoren een opga-
ve van de mensen die u vraagt naar Lelystad te 
komen. Het mag namelijk geen familie-uitje zijn. 
En wij vragen van u en/of uw gezelschap enkele 
ervaringen van het dagje Lelystad vast te leggen. 
Dat mag in de vorm van tweets, filmpjes op You-
tube, foto’s, een schilderij, gedicht, korte novelle, 
etc. Elke vorm mag. 

Met het beschikbaar stellen van welke creatieve 
uiting ook, geeft u toestemming aan CML om 
deze te publiceren en te gebruiken voor marke-
tingdoeleinden. Alle weergaven van de ‘dagjes uit’ 
die met het gastvrijheidsbudget gemaakt worden, 
gebruikt CML bij de beeldvorming over de stad. 
Uiteindelijk draagt het bij aan het doel om Lely-
stad bij meer mensen van buiten op het netvlies 
te krijgen als potentiële woonplaats. 

Bent u zo’n ‘gastvrije ambassadeur’?  Meld u dan 
met uw gegevens, korte motivatie en voorgesteld 
dagprogramma aan bij CML, mail naar 
info@citymarketinglelystad.nl of bel 0320-278404. 
Uit de aanmeldingen maakt CML een selectie. Zij 
kunnen dan vervolgens met een gevulde beurs 
of Lelypas met hun gezelschap op stap voor een 
uitgebreid dagje Lelystad. 

De gemeente Lelystad heeft twee kavelcoaches. De 
coaches helpen mensen bij het ontwikkelproces van 
de door hen gewenste woning op een bouwkavel. 

Het in eigen beheer (laten) bouwen van een woning 
is voor kopers geen alledaagse zaak en voor de 
meeste mensen dan ook een ingewikkelde klus. 
In de meeste woningbouwprojecten in Nederland 
verloopt de kavelverkoop dan ook moeizamer dan de 
verkoop van projectmatige woningen. Een oplossing 
hiervoor kan een kavelcoach zijn. Deze begeleidt 
kopers in het aankoopproces, richting realisatie van 
de woning. 

De kavelcoach heeft de rol van adviseur. De koper is 
en blijft opdrachtgever. 

Proef
Lelystad heeft twee ervaren kavelcoaches aange-
steld: Jos van Oers en Jeroen Rijlaarsdam. De inzet 
van de kavelcoaches is voor de (potentiële) kavelko-
per kosteloos. Elke kavelkoper kan een kavelcoach 
maximaal 20 uren om advies en begeleiding vragen. 
De inzet van de kavelcoaches is een proef die na een 
jaar wordt geëvalueerd. 

Informatieplein
Voor informatie over bouwkavels en de mogelijke 
inzet daarbij van kavelcoaches kunnen belangstel-
lenden terecht bij het Informatieplein Wonen & 

Ondernemen in de hal van het stadhuis.

Kavelcoaches helpen bij 
realisering van woning op 
bouwkavel

Bouw uw 
droomhuis 
op kavel naar 
grootte
In Lelystad kunt u uw eigen droomhuis ontwerpen en 
laten bouwen op één van de beschikbare vrije kavels. 
De stad staat bekend om zijn bijzondere natuur- en 
waterrijke gebieden: u kunt hier midden in de natuur 
en aan of op het water wonen. Er zijn veel vrije bouw-
kavels in Lelystad waarbij uw woonwensen uitkomen 
vanaf €259,- per vierkante meter of voor een vastge-
stelde prijs voor de totale kavel. 

Lelystad maakt het u makkelijk: in 7 stappen door-
loopt u het gehele aankoopproces. Medewerkers van 
het Informatieplein Wonen & Ondernemen in het 
stadhuis helpen u daar graag bij. Kom eens langs, 
ontdek wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld door uw 
mogelijke woning op de door u gewenste bouwkavel 

in de virtuele maquette Warande tot leven te laten 
komen. 

Het Informatieplein in de hal van het stadhuis 
is maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 
17.00 uur. Maar u kunt ook kijken op 
www.woneninleystad.nl. 

Als nieuwkomer op de woningmarkt een huis kopen 
dat op het eerste gezicht onbetaalbaar lijkt…; uw 
huis duurzamer maken door energiebesparende 
maatregelen…; ouder worden en zorgen dat u kunt 
blijven wonen in uw eigen woning…; of toch 
verhuizen naar die andere woning ondanks dat uw 
huis ‘onder water’ staat. Voor wie het realiseren 
van dit soort woonwensen financieel onhaalbaar 
lijkt, kan via de gemeente een lening ‘op maat’ 
aangaan.

Starterslening 
Een huis kopen dat onbetaalbaar lijkt, lukt soms 
tóch dankzij de Starterslening. De naam zegt het al: 
de Starterslening is bedoeld voor een eerste koop-
huis. Met zo’n lening overbrugt u het verschil tussen 
de prijs van het huis dat u wilt kopen (inclusief bijko-
mende kosten) en het bedrag dat u maximaal kunt 
lenen. De Starterslening is dus altijd een aanvulling 
op uw normale hypotheek. 

De gemeenteraad heeft de voorwaarden waaronder 
een starterslening kan worden verstrekt, vastgelegd 
in een Verordening Starterslening. De maximale 
koopsom waarvoor een lening voor de eerste aan-
koop van een eigen huis wordt verstrekt, is vastge-
steld op € 180.000,- . De regeling geldt alleen voor 
bestaande woningen, dus niet voor nieuwbouw. Voor 
tot woningen omgebouwde kantoorpanden (zoge-
noemde ‘transformatiepanden’) kan weer wel een 
starterslening worden aangevraagd.

De starterslening is in Lelystad een succesvol 
beleidsinstrument. Het bevordert de doorstroming 
op de woningmarkt. Met de lening worden mensen 
geholpen voor wie een koopwoning anders onbereik-
baar is. 

Restschuldlening
De gemeente biedt huishoudens die een nieuw 
huis willen kopen maar dat niet kunnen omdat hun 
huidige woning ‘onder water staat’ een mogelijke 
oplossing. Via het Stimuleringsfonds Volkshuisves-
ting (SVn) verstrekt de gemeente de zogenoemde 
Restschuldlening. Tegen gunstige voorwaarden 
wordt dan een lening verstrekt, waarmee een bij 
woningverkoop ontstane restschuld kan worden 
gefinancierd. Op die manier wordt de doorstroom op 
de Lelystadse woningmarkt bevorderd. 
Restschuld ontstaat als de verkoop van een woning 
minder oplevert dan waarvoor een hypotheek is 
aangegaan. Dit zijn woningen die  zogenoemd ‘onder 

water’ staan. Huiseigenaren met een dergelijke 
(potentiële) restschuld, zijn minder snel geneigd te 
verhuizen en vertragen daarmee de doorstroom op 
de woningmarkt. Problemen met restschulden zijn 
vooral ontstaan ten tijde van de crisis op de woning-
markt.  Tot nu is in Lelystad nog geen gebruik ge-
maakt van de regeling: in de praktijk blijkt het lastig 
om aan alle voorwaarden te voldoen en kiezen 
mensen voor andere oplossingen. De regeling 
bestaat nog tot 31 december 2017. Kijk voor meer 
informatie en de voorwaarden op de gemeentelijke 
website.

Duurzaamheidslening
Energiebesparende maatregelen zorgen voor lagere 
woonlasten door een lager energieverbruik en voor 
een hoger comfort en een beter binnenklimaat. Wilt 
u in uw woning energiebesparende maatregelen 
treffen zoals isolatie of duurzaam opwekken van 
energie, dan bestaat de mogelijkheid een lening aan 
te vragen bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Er 
bestaat ook nog beperkt de mogelijkheid een beroep 
te doen op de gemeentelijke duurzaamheidslening. 
Het kredietplafond van deze leningsmogelijkheid 
is echter inmiddels bereikt. Het fonds wordt gevuld 
met betaalde rente en aflossingen van eerdere le-
ningen. Naar verwachting kan binnenkort weer één 
nieuwe lening per maand worden verstrekt. Kijk voor 
de voorwaarden op:
www.leystad.nl/duurzaamheidslening
Wilt u direct een lening aanvragen, dan is het Na-
tionaal Energiebespaarfonds  een goed alternatief. 
Deze lening kunt u zelf aanvragen. De gemeente 
Lelystad geeft u graag meer informatie per mail, te-
lefonisch of in een gesprek. U kunt hiervoor contact 
opnemen met het Team Particuliere Woningverbete-
ring & Duurzaamheid, via telefoonnummer 14 0320 
of gemeente@lelystad.nl. Op dit moment worden de 
mogelijkheden van een nieuw energiefonds in 
Lelystad onderzocht.

Blijverslening
Lelystad stimuleert met het aanbieden van een ‘Blij-
verslening’ ouderen om hun woning levensloopbe-
stendig te maken. Met bijvoorbeeld het verplaatsen 
van een slaapkamer of badkamer naar de begane 
grond, het verwijderen van drempels, aanbrengen 

van rolstoelbrede deuren, installeren van technische 
(zorg)voorzieningen, etc. kunnen ouderen langer 
zelfstandig blijven wonen. 
De belangrijkste oplossing om woningen geschikt 
te maken voor de ouder wordende mens ligt niet in 
nieuwbouw, maar in aanpassing van de bestaande 
woningvoorraad. Rijksbeleid is er op gericht om dat 
voor ouderen ook mogelijk te maken. Lelystad sluit 
daar met de invoering van een Blijverslening op aan. 
De Blijverslening is bedoeld voor eigenaar-bewoners 
van bestaande koopwoningen. De lening kan hypo-
thecair of consumptief worden afgesloten. 

Omdat de blijverslening nieuw is, komt de gemeente 
Lelystad in 2017 nog met een informatiecampagne 
om mensen en instanties die het aangaat, op de 
nieuwe regeling te wijzen en erover te informeren. 
Wie alvast meer wil weten over de Blijverslening kan 
op de site van SVn terecht.

 

Informatie en aanvragen
De uitvoering van de verschillende 
leningen wordt gedaan door het Stimu-
leringsfonds Volkshuisvesting Nederland 
(SVn). Eerst vraagt u bij de gemeente om 
een aanvraagformulier. Als u voldoet aan 
de financiële toets en de per regeling in 
een verordening vastgelegde voorwaarden, 
kunt u daarmee vervolgens terecht bij het 
SVn die de leningen beheert. 

Wie meer wil weten over de leningen en de 
specifieke Lelystadse verordeningen kan terecht 
op de website van de gemeente Lelystad 
en op de site van het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederland (SVn) . U kunt ook 
een persoonlijk gesprek aanvragen: mail naar 
gemeente@lelystad.nl of bel 14 0320. 

Leningen ‘op maat’ 
helpen woonwensen 
te verwezenlijken

‘Revolverende fondsen’
De in de loop der tijd terug te ontvangen af-
lossingen met bijbehorende rente blijven per 
starters-, restschuld-, blijvers- of duurzaam-
heidslening beschikbaar in een zogenoemd ‘re-
volverend’ fonds. Met de terugbetalingen kunnen 
dan weer nieuwe leningen worden verstrekt. Zo 
kost het verstrekken van de diverse leningen de 
gemeente geen extra geld, maar draagt het wel 
bij aan versterking van de Lelystadse woning-
markt. 

Meer met minder
Op de website van www.meermetminder.nl  kunt 
u ontdekken welke energiebesparende maatre-
gelen het meeste rendement opleveren en welke 
investeringen hiervoor nodig zijn. Voor een tege-
moetkoming in de kosten vindt u op deze website 
informatie over de geldende financieringen en 
subsidies die u kunt aanvragen voor uw woning. 
Arbeidskosten voor het aanbrengen van isolatie 
vallen permanent onder het verlaagde btw-tarief 
van 6%. Voorwaarde is dat de woning ouder is 
dan 2 jaar. In aanmerking komen: isolatie van 
vloeren, muren en daken met bijvoorbeeld glas-
wol, steenwol of piepschuim en het aanbrengen 
van isolatieglas.

Asbestlening
Op 8 november 2016 heeft de gemeenteraad de 
Verordening Stimuleringslening Asbestverwijde-
ring 2016 vastgesteld, waardoor het mogelijk is 
om leningen te verstrekken voor het vervangen 
van een asbestdak.

De lening is bedoeld voor de eigenaar/bewoner 
van een particuliere woning. De lening wordt 
verstrekt in samenwerking met de Stichting 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland 
(SVn).

Kijk voor de voorwaarden en alle nadere 
informatie over asbest in uw woning, het 
verwijderen en de financiering daarvan op 
www.lelystad.nl/asbest. 
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Voor onze inwoners, door onze inwoners! Lelystad 
viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Tientallen en-
thousiaste vrijwilligers, verenigingen, organisaties 
en bedrijven zetten hier gezamenlijk de schouders 
onder. “Het is een feest van ons allemaal, van ons 
als inwoners,” aldus burgemeester Ina Adema.

Lelystad heeft betrokken inwoners. Dat was vijftig 
jaar geleden al zo, toen onze pioniers de handen 
ineensloegen om samen te werken aan de opbouw 
van de stad. En ook nu blijkt de saamhorigheid groot 
om er een feestelijk jubileumjaar van te maken. Vele 
grote en kleine activiteiten voor jong en oud staan in 
de planning of hebben al plaatsgevonden.

Levendig
Zo dragen kleurrijke paraplu’s bij aan een levendiger 

Stadshart. Voor wie de geschiedenis 
van Lelystad op een actieve ma-

nier beter wil leren kennen, 
zijn drie historische 

stadswandelin-
gen ontwik-
keld. In het 
Bultpark zijn 
jubileumbo-
men geplant 
en kunnen 
Lelystadse 
jubilarissen 
ook hun eigen 

jubileumbomen planten. En was er voor de eerste 
inwoners van Lelystad al een weerzien tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente, in septem-

ber staat voor hen ook nog een reünie op het pro-
gramma. 

Diversiteit
Iedereen doet mee. Kinderen nemen deel aan een 
feestelijk vlaggenproject en helpen bij het bouwen van 
een maquette, jongeren maken een mozaïekkunst-
werk. Boeren organiseren verschillende activiteiten 
om de inwoners van Lelystad kennis te laten maken 
met hun mooie en innovatieve bedrijven. Ook vereni-
gingen en organisaties haken met activiteiten aan bij 
het jubileum. 

In het vooruitzicht
Er staat nog heel wat te gebeuren in de resterende 
maanden van 2017. Naast eerdergenoemde activi-
teiten staan diverse bestaande evenementen dit jaar 
nadrukkelijk in het teken van 50 jaar Lelystad.

Overzicht
Voor meer informatie over 50 jaar Lelystad en de 
jubileumactiviteiten, zie: 
www.lelystad.nl/jubileumevenementen.

Energiecoaches 
komen er aan

Een aantal jaren geleden zijn in Lelystad 
energiecoaches opgeleid. Deze coaches 
gaven advies over energiebesparing aan 

woningeigenaren met een krappe beurs en 
installeerden bij de woningen eenvoudige 

energiebesparende maatregelen zoals een 
spaarlamp, waterbespaarder, etc. Omdat deze 

aanpak succesvol is gebleken, heeft de 
gemeenteraad besloten dit initiatief nieuw leven 

in te blazen. Nu wordt onderzocht of de aanpak 
nog verbeterd kan worden, later in het jaar zal 
bekend worden gemaakt wanneer u gebruik kunt 
maken van de energiecoaches en hoe dat in zijn 
werk gaat. Wordt dus vervolgd!

“In dit huis voelt elke dag als vakantie. We wilden niet 
eens weg en bleven de zomer gewoon lekker thuis. 
Hier wonen we zó fijn!”

Marc en Marianne keerden van Almere terug naar 
Lelystad. Ze bouwden hier hun ideale woning, een 
ruime tweekapper in jaren ’30-stijl. Samen met hun 
zoons Tijn en Senn genieten ze hier van het landelij-
ke leven aan de rand van de stad.

Marianne woonde vroeger al een aantal jaren in 
Lelystad. Een hele fijne periode, waar ze met veel 
plezier op terugkijkt. Toen ze Marc leerde kennen 
verhuisden ze samen naar Almere. Leuk, maar 
toch bleef het knagen; samen misten ze iets. Het 

gemoedelijke, het vriendelijke. Mensen die gewoon 
‘hallo’ zeggen, buren die gezellig in en uit lopen. De 
Lelystadse mentaliteit. En toen ze eenmaal de kans 
kregen gingen ze ervoor!

Een buitenkans in de wijk Buitenhof; een woning 
die volledig op hun woonwensen was afgestemd. 
Hier woont het gezin in het groen, op maar een paar 
minuten fietsen van het stadshart. Met veel voorzie-
ningen in de multifunctionele accommodatie in de 
wijk voor bijvoorbeeld zwemlessen. Dat moet ook 
wel, met het water direct achter het huis. En het 
centrum, waar Marianne als juf werkt, ligt op enkele 
minuten fietsen.

“Mensen vinden die erker altijd het mooiste deel van 
het huis. Het was voor ons een probeersel, maar dat 
heeft goed uitgepakt!”

De trots straalt er van af. Hier hebben Marc en Ma-
rianne een ruime woning die past bij het leven van 
een actief, modern gezin. Zo hebben ze een grote 
leefkeuken waar het gezin heerlijk tafelt en een tuin 
met oneindige mogelijkheden. Tijdens het ontwerp 
kwamen Marc en Marianne spontaan op het idee om 
een erker aan de leefkeuken te bouwen, zodat ze ook 
heerlijk bij het raam konden zitten. Een probeersel 
wat veel positieve reacties oplevert én ontzettend 
veel licht geeft in de keuken. Ook in de details is 
de woning van alle gemakken voorzien; telefoon-
opladers op handige plekken, een zaklamp netjes 
weggewerkt bij de voordeur, zelfs in de overkapping 
buiten een geluidsinstallatie. En dat alles zonder ook 

maar één kabel te zien. Zo is de woning echt dienst-
baar aan het moderne gezinsleven!

De kleine Senn houdt vanaf zijn ‘directeursstoel’ in 
de woonkamer de boel in de gaten terwijl papa Marc 
en Tijn een hengel uitgooien vanaf de vlonder achter 
het huis. In de tuin hebben ze verschillende sferen 
gecreëerd; voor de kinderen een grasmat met glij-
baan om lekker op te spelen, een hangstoel voor het 
hele gezin en de overkapping waar Marc en Marian-
ne ’s zomers graag een wijntje drinken. 

Bijzonder is vooral de plek, de wijk. In en om het 
huis kunnen Tijn en Senn eindeloos ravotten en écht 
kind zijn! Een vriendje uit de buurt loopt ongege-
neerd de achtertuin in en pakt samen met Tijn de 
skateboards. Senn steelt vervolgens de show. De 
kleine gangmaker loopt lachend achter zijn speel-
goed-grasmaaier door de tuin. Dat kan allemaal 
hier!

“We wilden onze jongens graag het buitenleven 
geven. Ravotten, hutten bouwen, vissen, zwemen, ze 
hebben hier de vrijheid!”

’s Avonds na het werk fietst Marianne uit de stad 
terug. Marc komt rechtstreeks vanaf de snelweg 
aangereden. Ze komen thuis en willen hier nooit 
meer weg. Voor hen voelen de woning, de wijk en 
Lelystad als vakantie. Precies de elementen waar 
ze voor terugkwamen. Marc, Marianne, Tijn en Senn 
wonen hier perfect!

Marc en Marianne vinden in 
Lelystad hun ‘perfecte stek’ 

Samen de schouders onder 
een feestelijk jubileum
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Woonzorg Flevoland biedt een compleet zorgpakket aan, van huishoudelijke 

ondersteuning tot aan verpleeghuisopnames. Voor ouderen in Lelystad die 

tegenwoordig langer zelfstandig wonen heeft de zorgaanbieder een passend 

antwoord. Directeur John Bos ziet toekomst in een vorm van beschut wonen. 

Woonzorg Flevoland heeft altijd heel be-
wust gekozen voor een totaalpakket aan 
zorg, legt directeur John Bos uit. “Je zou 
het goede ketenzorg kunnen noemen. Als 
iemand wat ouder wordt en het niet meer 
zelfstandig of met hulp van familie redt, 
dan begint het vaak met huishoudelijke 
hulp. Ons idee is dat je zo veel mogelijk bij 
dezelfde organisatie je hulp en zorg moet 
kunnen krijgen.”
“We proberen de veiligheid van mensen 
en hun kwaliteit van leven zo lang mo-
gelijk te garanderen. Dat is voor ons een 
vertrouwd concept”, zegt Bos. Hij denkt 
hierbij aan de korte lijntjes doordat hulp-
verleners elkaar kennen. Als bijvoorbeeld 
iemand van de huishoudelijke ondersteu-
ning zich zorgen maakt, dan kan hij dat 
afstemmen met de wijkverpleegkundige. 
“Het is een voordeel dat we die verschil-

lende specialisaties dan in eigen huis 
hebben. Zo kunnen we zorg heel snel 
aanpassen.” 
Voor de klanten zelf heeft het ook 
voordelen, denkt Bos. “Bedenk goed, 
mensen hebben er niet voor gekozen om 
zorgafhankelijk te zijn. Soms willen ze het 
niet erkennen. Het is dan makkelijk als 
een vertrouwd iemand je daarbij op weg 
kan helpen. Ouderen hoor je dan zeggen 
‘mijn hulp kent diegene al’.”
Dat ouderen langer zelfstandig moeten 
blijven wonen, kent volgens Bos ook 
nadelige gevolgen. “We zijn daar in de 
politiek en in de maatschappij volgens 
mij in doorgeschoten. Er is een groep 
die langer zelfstandig wil wonen, maar 
er is ook een grote groep die dat niet 
wil. We merken dat veel ouderen die 
langer thuis wonen eenzaam zijn. We 

komen echt schrijnende gevallen tegen. 
Daarnaast voelen veel ouderen zich 
onveilig en angstig.”
De veranderde wet- en regelgeving heeft 
geleid tot krappere indicaties. Dat is voor 
zowel de cliënten als de zorgmedewerkers 
soms best lastig. “Als iemand bedlege-
rig is, dan wil je soms meer dan alleen 
‘goedemorgen’. Dan wil je ook een kopje 
koffie met diegene drinken.” Bos heeft 
vertrouwen dat zijn mensen de juiste 
inschatting kunnen maken. “Onze profes-
sionals gaan hier zo creatief mogelijk mee 
om. Niet het protocol of het lijstje moet 
leidend zijn. Hun eigen inzicht is van 
belang. Zij vragen zich af, waarom doe ik 
dit nu voor deze persoon. Zo kun je ook 
een warme betrokken sfeer creëren. Dat 
zien we ook terug in onze klantwaarde-
ringscijfers.”   
Bos ziet toekomst in een vorm van be-
schut wonen. Hij denkt aan een concen-
tratie seniorenappartementen of aanleun-
woningen waar ouderen in de directe 
nabijheid andere zorg en diensten kunnen 
afnemen, zoals bijvoorbeeld de maaltij-
denvoorziening of de ergotherapeut.  We 

werken er hard aan om dat te creëren, 
omdat die behoefte er is. Zo kunnen 
ouderen zelfstandig wonen waar het nog 
kan, maar niet ten koste van alles.”
Voor de verpleeghuizen heeft Woonzorg 
Flevoland momenteel een wachtlijst van 
zo’n honderd mensen. “Dat vind ik een 
heel vervelende situatie, zeker omdat van 
die honderd mensen er veertig het water 
al een tijdje aan de lippen hebben staan. 
Dan laten we mensen in onze keten kijken 
wat ze met bijvoorbeeld de specialist 
ouderengeneeskunde en de thuiszorg nog 
allemaal kunnen doen.” Daarnaast biedt 
Woonzorg ook het Volledig Thuis Pakket 
Thuis aan, waarin klanten de verzorging 
van het verpleeghuis thuis ontvangen.
Desondanks denkt Bos dat we in de 
toekomst nieuwe voorzieningen moeten 
gaan creëren. Tegenover de landelijke en 
regionale politiek spreekt Bos zich hierover 
uit. “Het is hartstikke mooi als ze zeggen 
dat verpleeghuizen er 100 of 200 miljoen 
euro bij krijgen. Maar als je de thuiszorg 
links laat liggen dan zijn we alleen aan de 
achterkant bezig met doekjes voor het 
bloeden.” 

15XX IN LELYSTAD

WOONZORG FLEVOLAND 
WIL ER MET EEN 
COMPLEET ZORGPAKKET 
VOOR ALLE OUDEREN ZIJN 
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De wereld verandert. De aarde warmt op en bronnen worden schaars. We zijn 

ons er steeds meer van bewust dat we anders om moeten gaan met energie. 

In steeds meer huizen maakt de CV-ketel daarom plaats voor de zuinige 

warmtepomp. 

Omdat een warmtepomp weinig tot geen 
fossiele brandstoffen gebruikt, is de mili-
eubelasting laag. Tegelijk is het rendement 
van deze manier van je huis verwarmen 
hoog. Kortom, het is een van de meest 
duurzame manieren om je huis te verwar-
men en je warm water te regelen.

Steeds vaker worden warmtepompen ge-
installeerd in nieuwbouwwoningen. Dit is 
onder andere het geval in het Flevo Golf 
Resort in Lelystad. Hier worden vrijstaan-
de villa’s gebouwd  met de nieuwste eisen 
op het terrein van energiebesparing EPN 
0.4, duurzaamheid en veiligheid.  Stan-
daard worden deze woning opgeleverd 
met een Ecolution ventilatiewarmtepomp, 
dit is een doorbraak in energiebesparing. 
De ventilatiewarmtepomp ventileert de 
woning en zorgt voor frisse en gezonde 
verse lucht. Bovendien wint hij alle warm-
te terug uit ventilatielucht. De Ecolution 
benut de warme lucht uit de woning, 
voordat het warm naar buiten geventi-
leerd wordt. Met deze teruggewonnen 
warmte wordt nieuwe cv- warmte en 
warm tapwater gerealiseerd waarmee de 
woning weer opnieuw verwarmd wordt. 
De Ecolution maakt de hr-ketel 35% 
zuiniger.

Wilt u “ALL ELECTRIC”? Dus van het 
gas Af?
Neem bijvoorbeeld de lucht/water-
warmtepomp. Deze pomp zet buiten-
lucht om tot warm water. Het rende-
ment van een warmtepomp is hoog: 
met één deel elektriciteit wekt hij tot 6 
delen warmte op. Het verbruik is laag 
ten opzichte van de klassieke ketels, 
die met één deel gas slechts één deel 
warmte opwekken.

Je hebt de lucht/water-warmtepomp 
warmtepompen in verschillende soor-
ten en maten. Neem bijvoorbeeld de 
WPL 10 AC van Stiebel Eltron. Deze 
warmtepomp is stil en werkt efficiënt. 
Doordat hij niet zo groot is, is hij zowel 
geschikt voor ruime als kleinere wonin-
gen. Het apparaat ziet er modern uit 
en kan worden gecombineerd met een 
tapwater- en buffervat. Dit systeem is 
optioneel te krijgen op alle woningen 
op het Flevo Golf Resort.

Meer informatie over duurzame 
nieuwbouwwoningen in het Flevo Golf 
Resort: www.flevogolfresort.nl of bel 
met Dop Makelaars, 0320 – 264175.

WARMTEPOMPEN 
ZIJN ‘HOT’

Als je een kind hebt met een 
verstandelijke beperking kan dat 
best een uitdaging zijn. Hoe pak je 
de opvoeding aan? Hoe organiseer 
je begeleiding voor je kind? En hoe 
kom je ook nog aan de rest van je 
gezin toe? Vragen waar veel van deze 
gezinnen mee zitten. Zo ook Lieke: de 
moeder van achtjarige Tim.

Alle hulp thuis
Lieke vertelt: “Gelukkig stonden we 
er vanaf het begin af aan niet alleen 
voor met onze vragen. Ons hele gezin 
kon terecht bij Anja: een begeleidster 
van ’s Heeren Loo. Ze kwam bij ons 
thuis en deed verschillende oefenin-
gen met Tim. Ons als ouders leerde ze 
beter met Tims beperking om te gaan. 

Bijvoorbeeld hoe we hem zelf kunnen 
helpen om te leren. En wat we wel 
en niet van hem mogen verwachten. 
Maar Anja liet ons wel in onze waarde 
als ouders. Ze legde ook uit dat de 
beperking van Tim effect zou hebben 
op onze andere kinderen. We hebben 
namelijk ook twee dochters: Dana van 
elf en Lot van dertien. Beiden begin-
nen dus al aardig te puberen. En ze 
vinden het soms best lastig dat de 
meeste aandacht naar Tim gaat. De 
meiden kunnen dat soort gevoelens bij 
Anja kwijt.

Rust en ruimte voor elkaar
We hebben er lang over gepraat, maar 
uiteindelijk hebben we Tim een keer bij 
de naschoolse opvang van ’s Heeren 
Loo gebracht. Na vele uurtjes wennen, 
voelde Tim zich er steeds fijner. We 
weten dat hij er in professionele han-
den is. Zo kan ik ook twee middagen 
blijven werken in de bloemenwinkel. En 
soms maak ik er met Dana en Lot een 
meidenmiddag van. We hebben Tim 
laatst ook een weekend laten logeren 
bij het logeerhuis. De begeleiding gaf 
ons deze tip zodat we samen echt even 

tot rust konden komen. Toen Tim te-
rugkwam, waren de meiden zó blij om 
hem weer te zien. We kunnen er als 
gezin nu weer fris tegenaan. Het lijkt 
ons een moeilijke stap om vaker van de 
opvang gebruik te maken, maar het is een 
fijn gevoel dat het kan.

Als ik terugkijk, zie ik dat Anja ons gezin 
echt op weg heeft geholpen. En misschien 
komt er wel een moment dat Tim hier niet 
meer kan wonen. Maar door Anja en de 
ondersteuning die we nu af en toe nog 
krijgen, hoeven we daar gelukkig voorlo-
pig niet aan te denken!” 

Wilt u meer weten over de zorg in 
Lelystad?
www.sheerenloo.nl/gemeenten
of bel met 0800 3 55 55 55

“ONS GEZIN STAAT 
ER NIET ALLEEN VOOR”
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Door een goede samenwerking tussen verschillende organisaties zijn kinderen 
beter voorbereid op hun toekomst en op de toekomst van de maatschappij. 
De visie van GO! Kinderopvang is er op gericht om door een ononderbroken 
ontwikkeling kinderen in staat te stellen hun talenten optimaal te ontwikkelen. 
Naast de thuisomgeving en de buurt hebben kinderen te maken met opvang 
en onderwijs. Opvang en onderwijs beschouwt GO! Kinderopvang niet als 
gescheiden werelden. Ze zijn beide gericht op de ontwikkeling van het kind. 
Opvang en onderwijs hebben elkaar nodig, ieder met een eigen inbreng, 
expertise, mogelijkheden, culturen en nog veel meer.

Aan de rand van Lelystad vind je Buiten-
hof. Een plan vormgegeven in een prach-
tig groen park met veel waterplassen. 
“Hier hadden we de kans om voor een 
betaalbare prijs een ruime kavel te vinden 
om hierop het huis van onze dromen te la-

ten realiseren”, vertelt een van de nieuwe 
bewoners. “We hadden de mogelijkheid 
om ons huis van binnen en van buiten 
helemaal aan te passen aan wat wij mooi 
en praktisch vonden.” Door de mogelijk-
heid om de woning te personaliseren en 
zelf een kavel uit te kiezen ontstaat er een 
gevarieerd straatbeeld. “Het vele groen, 
de ruimte en de locatie maken Buitenhof 
voor ons een prachtplek om te wonen.” 

Alles dichtbij
Op Buitenhof zijn alle dagelijkse voor-
zieningen in de buurt. Sportievelingen 
kunnen zich hier uitleven op het mul-
tifunctionele sportveld (in uitvoering), 
in het zwembad en in de fitnessruimte. 
Daarna ontspannen in de sauna en een 
hapje eten in het restaurant. Voor kin-
deren is er alle ruimte om te spelen en 
er is een avontuurlijke speelplek. 
Buitenhof is goed bereikbaar met de 
auto vanaf de A6 en binnen no-time 
ben je in het centrum van Lelystad. 
Daarnaast is er een directe busverbin-
ding met het centrum en het station 
Lelystad. Binnenkort wordt de fiets-
route van het centrum naar Buitenhof 
verlicht, zodat de wijk ook per fiets snel 
en veilig te bereiken is.

Wonen op Buitenhof 
Ben je nieuwsgierig naar hoe jij je 
droomhuis kunt realiseren op Buiten-
hof? Kom langs in het Informatiecen-
trum en laat je informeren over wat 
Buitenhof jou te bieden heeft. Elke eer-
ste en derde zondag van de maand ben 
je tussen 13.00 en 16.00 uur welkom in 
het Informatiecentrum, Kraaienhof 2 in 
Lelystad. 

Eén van de dingen in deze 
samenwerking is het ontwikkelen 
van een doorgaande educatieve 
en pedagogische lijn voor kinderen 
van 0 tot 13 jaar. De kwaliteiten die 
aanwezig zijn ziet GO! als belangrijke 
meerwaarde en bijdrage om elkaar 
te versterken. GO! is een partner die 
openstaat voor nieuwe  ontwikkelingen 
en samen wil kijken naar een 
gezamenlijk goed aanbod.

Door samenwerking is het mogelijk 
een optimale doorgaande ontwikkeling 
te realiseren voor kinderen. In 
Lelystad heeft GO! al jarenlange 
ervaring in verschillende vormen 

van samenwerking met onderwijs. 
Eén van de voorbeelden zijn de 
doorstroomgroepen. Dit is een groep 
waar een leerkracht van school en 
een pedagogisch medewerker opvang 
samen de oudste peuters en jongste 
kleuters intensief begeleiden.
Zij zijn er ook voor kinderen voor wie 
dat niet vanzelfsprekend is en iets extra’s 
nodig hebben. In 2015 heeft de gemeente 
Lelystad de vraag aan GO! gesteld om een 
aanbod voor passende opvang te creëren. 
Dit is met enthousiasme en betrokkenheid 
opgepakt. Er wordt samengewerkt met 
MEE, Vitree en Triade. De ondersteuning is 
zo gewoon mogelijk, het liefst in de eigen 
vertrouwde omgeving en in de eigen wijk. 

Op sportief en cultureel gebied 
zijn het Sportbedrijf en cultureel 
centrum Kubus ook belangrijke 
samenwerkingspartners bij het 
aanbieden van activiteiten.
Verbinding is alleen mogelijk met een 
gezamenlijk doel. Bij het vaststellen 

van een gezamenlijk doel is het 
uitgangspunt het kind. Het kind 
staat centraal. Bij GO! Kinderopvang 
is de samenwerking met allerlei 
organisaties een essentieel onderdeel. 

www.go-kinderopvang.nl 

JE DROOMHUIS BINNEN HANDBEREIK

SÁMENWERKEN AAN DE ONTWIKKELING VAN KINDEREN

Wonen op een fijne plek in een natuurrijke omgeving en toch dicht bij de stad. 
Voor veel woningzoekenden staat dit hoog op het wensenlijstje. Dit wordt 
aangevuld met wensen voor hoe het droomhuis eruit moet komen te zien en 
alles moet natuurlijk in het financiële plaatje passen. Al veel kersverse bewoners 
van het nieuwbouwproject ‘Buitenhof’ in Lelystad hebben hun woondroom 
werkelijkheid zien worden.


