
Verslag overleg Werkgroep Energietransitie Golfpark met Buurkracht 
Datum en plaats: 9 oktober 2019 bij Wietze 2019 
Aanwezig:  
- Werkgroep: Wietze, Johan, Arno en Gerard: Jacob verhinderd 
- Buurkracht: Bart de Voogd (communicatieadviseur) en Alex de Ruiter (procesbegeleider voor 
Golfpark) 
 
Opening 
- Johan en Arno stellen zich voor. 
- Wietze licht toe 

- Bewonersvereniging heeft nieuwe website (Wordpress) heeft, met daarin een pagina voor 
energietransitie. Nog niet echt in de lucht , wel te benaderen via: http://www.golfpark-
lelystad.nl/ 

- Werkgroep heeft voorstel voor enquête energiegebruik Golfpark. Wordt meegenomen door 
Bart (zie afspraken). 

- Begin november duidelijkheid over golfbaan. Geeft dan geen ruis meer. 
- Buurkracht ondersteunt Golfpark met promotiemiddelen, enqueteen bewonersbijeenkomsten.  
 
Planning en afspraken 

1. 28 oktober 1e communicatie naar bewoners: brief of info-kaart.  
- Inhoud: Waar zijn we mee bezig; Enthousiasme creëren; Buurkracht ondersteunt; 
aankondigen enquête; Wietze benadert Lommerrijk 
- Bart) maakt voorstel. Werkgroep levert commentaar. 
- Huis aan huis te bezorgen door werkgroep. Gerard (Golfpark 122) verzorgt verspreiding.  

2. Website: Bart maakt pagina Golfpark aan op website Buurkracht.nl.  Werkgroep kan 
gewenste info aanleveren, maar niet zelf plaatsen.  Voorbeeld te zien op: 
https://www.buurkracht.nl/de-buitenpepers 
Op website bewonersvereniging ook info over energietransitie.  
Beide websites doorlinken. 

3. Alex gaat na (bij gemeente) of er info beschikbaar is over bodemopbouw en warmte 
beschikbaarheid in ondergrond Golfpark. Zijn er complicaties? Tevens welke bedrijven e.e.a. 
aan kunnen leggen. 

4. 4 november: Enquête verspreiden via mail. Wietze heeft email-bestand. 
-. Alle bewoners weer een brief/infokaart in de bus: vul enquête in!, met link naar bestand. 
- Bord bij ingang wijk (Wietze): Vul enquête in! 
-. Trek 2 weken uit voor invullen. 

5. 13 november: 16:30 uur: bespreken voortgang, Werkgroep met Alex. Bij Arno thuis (Golfpark 
10). 

6. 9 december: Bewonersavond in Golf Event Center (GEC). Inloop vanaf 19:30. Aanvang 20:00 
uur. Wietze regelt zaal. 
- Inleiding Buurkracht en gemeente (Alex) 
- Resultaten enquête presenteren. 
- Uitkomsten CEGOIA-model presenteren: welke oplossingen voor onze wijk 
- Proberen minder aandacht voor techniek, meer voor zachte kant oplossing en draagvlak 
verkrijgen; uitbreiding wijkteam (man en vrouw). 

7. januari 2020: opstellen concept wijkplan 
8. februari 2010: 2e bewonersavond 
9. begin maart 2020: wijkplan afronden en aanbieden aan gemeente. 
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