
																																									 	

 

Aan de bewoners van het Golfpark en Lommerrijk     Datum: 15 november 2019  

 

 

Beste medebewoner,	

 
Tijdens de afgelopen ALV van de bewonersvereniging Golfpark is uitgebreid gesproken over de komende 
Energietransitie, waarbij alle woningen op termijn van het aardgas af gaan. De gemeente Lelystad wil deze 
transitie bij voorkeur uitvoeren op basis van plannen, die door bewoners worden gedragen.  
In deze brief nodigen wij u dan ook graag uit om samen met ons na te gaan denken over hoe voor onze buurt 
zo’n plan eruit kan komen te zien.   
 
Concreet vragen we u deel te nemen aan een enquête en nodigen we u uit om aanwezig te zijn op een 
informatieavond op maandag 9 december aanstaande in het Golf Event Center, vanaf 20.00 uur. 
 
  
Energietransitie vraagt een zorgvuldig proces 
De werkgroep Energietransitie van de bewonersvereniging vindt dat de transitie duurzaam en zo betaalbaar 
mogelijk moet verlopen en dat onze wijk leefbaar blijft. Om dat te realiseren zal onderzocht moeten worden 
hoe de transitie het beste kan worden uitgevoerd. Daarbij stellen we de volgende vragen: welke opties zijn nu 
en in de komende jaren beschikbaar voor onze wijk? Hoe betaalbaar zijn ze? Welke stappen kunnen we nu al 
ondernemen? Wat kunnen we collectief doen en waar liggen de beslissingen van de individuele bewoners? 
 
De gemeente heeft de stichting Buurkracht1 gevraagd om ons de komende maanden te ondersteunen bij het 
maken van een wijkplan. Dat wijkplan, met als einddatum 2030, zal tevens de basis zijn om in aanmerking te 
kunnen komen voor verdere ondersteuning van het rijk.  
2030 klinkt ver weg, maar als we nu alvast starten, hebben we genoeg tijd om ons samen goed voor te 
bereiden.  
 
Enquête	
De afgelopen weken is al het nodige voorbereidend werk gedaan. Graag betrekken we u vanaf nu bij dit 
proces. Binnenkort sturen we u een enquête via een e-mail2. In deze enquête vragen we naar uw mening over 
aardgasvrij wonen en de maatregelen die u al genomen heeft, zoals het isoleren van uw woning. Het geeft 
ons allen inzicht in de gewenste vervolgstappen. 	
	
Informatieavond 
Op maandag 9 december vanaf 20.00 uur is er een informatieavond in het Golf Event Center, Parlaan 2. 
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over aardgasvrij wonen en stellen we u voor aan de leden van 
Buurkracht. De resultaten van de enquête zullen dan ook bekend gemaakt worden.  
 
Wilt u meedenken op deze avond, meldt u zich dan voor 29 november a.s. aan via: gp2030gv@gmail.com  
Vermeldt dan ook alstublieft met hoeveel personen u komt.   	
  	
Graag tot maandag 9 december. 	
 
	
Vriendelijke groet,  
 
Werkgroep Energietransitie 
(bewonersvereniging Golfpark) 
 

																																																								
1	Buurkracht	is	een	landelijke	onafhankelijke	organisatie	die	al	tientallen	buurten	heeft	geholpen	met	het	opstellen	van	plannen	voor	
het	verduurzamen	van	huizen.		
2	Indien	u	na	20	november	geen	e-mail	met	de	enquête	heeft	ontvangen,	stuur	dan	een	e-mail	naar	gp2030gv@gmail.com.	


