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Gol aan
Een korte samenva ng van de ontwikkelingen van de afgelopen maand:
- Begin april hee B&W de aanvraag van projectontwikkelaar Unigolf voor de bouw van 138 woningen op het Flevo
Golfresort afgewezen. Het college van burgemeester en wethouders blij op het standpunt staan dat de
woningbouw niet past binnen het geldende bestemmingsplan.
- De s ch ng ‘Burgerini a ef Golfpark, Flevo Golf Resort en andere Belanghebbenden’ hee zijn “Toekomstvisie
Flevo Golf Resort” beschikbaar gesteld aan de frac es van de gemeenteraad, waarin o.a. geopteerd wordt voor een
9-holes gol aan op het aan onze wijk grenzende deel en een stadspark op het noordelijke deel van de huidige
baan.
- Ook bij de bewonersvereniging van het FlevoGolfresort lijkt men, nu de gol aan is afgesloten en niet meer wordt
onderhouden, van zijn oorspronkelijke koers te veranderen en zich te gaan beraden om ook te gaan kiezen voor een
overdracht van de gol aan naar de gemeente. Een eerste overleg met ons bestuur hee ondertussen
plaatsgevonden en we hopen van harte, dat we de komende jaren weer op meerdere dossiers kunnen
samenwerken.
- Unigolf daarentegen richt zich nu op het overhalen van poli eke par jen in de gemeenteraad en lijkt bij de PVV
succes te hebben. Daarom wordt dinsdagavond a.s. om 19:00 een digitale hoorzi ng gehouden over de ‘situa e
rondom het Flevo Golf Resort’.
- De Gri e van Lelystad hee ons als betrokken par j uitgenodigd om op 11 mei de gemeenteraad hierover toe te
spreken.
Ons standpunt is en blij , dat het aanbod van de gemeente aan Unigolf om het onbebouwde deel van het Flevo
Golfresort aan de gemeente over te dragen, de beste oplossing is.
Zodra dat hee plaatsgevonden, kan gemeenschappelijk gezocht worden naar de beste oplossing voor alle betrokken
par jen met behoud van een 9-holes gol aan.
Op onze website vindt u hierover het laatste nieuws en de mededeling van het bestuur aan de leden.
4e tranche HR++ glas
Op dit moment is de 4e tranche in uitvoering. Helaas zijn er slechts 4 bewoners die hieraan meedoen.
Daarmee zou het zo maar eens de laatste tranche kunnen zijn om collec ef HR++ glas voor hun woning aan te
scha en.
Vandaar de oproep aan bewoners om zich eventueel als nog in de komende 2 weken aan te melden.
Op 16 mei sluiten we de ni ef de 4e tranche.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te zenden naar werkgroep@gp2030gv.nl.
Voor meer informa e kijk op de website h ps://www.gp2030gv.nl/hr-glas/.
Social Media
Vanaf dit weekend kunnen de leden zich uitspreken of ze openstaan voor het gebruik van een sociale media app
speci ek voor onze wijk en zo ja welke. Op dit moment hee bijna de hel van de leden de vragenlijst ingevuld. De
vragenlijst is nog tot 5 mei toegankelijk.
Uit de eerste resultaten blijkt, dat een grote meerderheid van de respondenten posi ef reageert en kiest voor een
WhatsApp account voor onze wijk.
Het bestuur zal vrij snel daarna e.e.a. in gang ze en.
Recente berichten op beide websites
golfpark-lelystad.nl
Gemeente blokkeert opnieuw woningbouw Golfresort
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