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Golfbaan

Op 2 november heeft het bestuur een gesprek gehad met de heer Zijlstra.

Hij onderzoekt als mediator in opdracht van de gemeenteraad welke mogelijkheden er liggen om te komen tot een

oplossing voor de betrokken partijen. Het gesprek hebben we als zinvol en breed inventariserend ervaren. Half

december zou hij verslag uitbrengen aan het College van B&W. Maar dat is uitgesteld omdat in januari op uitnodiging

van de heer Zijlstra een bilateraal gesprek gehouden wordt tussen Unigolf en de gemeente. 

Ondertussen schrijft Omroep Flevoland, dat Unigolf voor de derde keer te horen heeft gekregen, dat de gemeente ook

de derde aanvraag voor woningbouw op het golfterrein heeft geweigerd.

De gemeente is nu heel duidelijk in de onderliggende argumenten”

“Het Flevo Golf Resort is in de ogen van de gemeente een buffer tussen de stad en het IJsselmeer. Het maakt

onderdeel uit van een gebied dat de gemeente de stadsrand heeft genoemd. Daarin zitten enkele woonbuurten in een

groene en waterrijke omgeving.”

“De golfbaan is uniek en dragend voor deze uitgangspunten. Meer woningbouw past niet in het concept en zou zelfs de

ruimtelijke structuur ontwrichten, zo schrijft de gemeente in een toelichting op de weigering. Daarnaast is de verwachting

dat de Houtribweg die grenst aan het Flevo Golf Resort, door extra huizen drukker zal worden. Om de huizen te

beschermen tegen het lawaai moeten er geluidswallen of schermen komen. Deze hebben direct gevolgen voor de

beleving van het gebied en de gemeente noemt dit onwenselijk.”

“Het bestemmingsplan van het Flevo Golf Resort staat ook bebouwing niet toe. Het plan zou dan gewijzigd moeten

worden. De gemeenteraad had eerder ook al te kennen gegeven niet aan de plannen mee te willen werken.”

En nu maar hopen, dat Unigolf zich weer gaat bezig houden met de golfbaan. Ze heten niet voor niets  ‘Unigolf’. 

 

Groenvoorziening Golfpark

Het bestuur heeft de gemeente gevraagd om met ons in gesprek te gaan betreffende de groenvoorziening in onze wijk.

Nu na 30 jaar zolangzamerhand de grenzen van het toelaatbare bereikt zijn, wil het bestuur dat de gemeente in overleg

met de bewoners komt tot een nieuw inrichtingsplan voor de komende jaren. 

De H. van Rijn, verantwoordelijk binnen de gemeente voor de groenvoorziening, heeft daarop gereageerd dat de heer

Jansen met ons hierover contact zal opnemen.

Zodra het contact gelegd is, zal het bestuur de huidige groencommissie uitbreiden met een extra aantal leden van de

bewonersvereniging. 

 

 

Jeu de boules baan

Tijdens de ALV is het voorstel gedaan om te onderzoeken of er in onze wijk een draagvlak  is voor  een jeu de boules

baan. In eerste instantie is onderzocht wat de kosten daarvan zijn en waar in onze wijk de jeu de boules baan eventueel

gerealiseerd kan worden.

Hiervoor is contact gelegd met de bewonersconsulente van de gemeente Lelystad. Zij heeft laten weten, dat de

aanlegkosten door de gemeente worden gedragen, mits er voldoende belangstelling en draagvlak voor is. In de bijlage

staan de mogelijke locaties voor de baan.

Bewoners kunnen per e-mail reageren welke plek de voorkeur heeft en/of eventueel bezwaar maken tegen een locatie.

Daarnaast kunnen zij ook andere locatie binnen het Golfpark aanwijzen als voorkeur.

In afstemming met de gemeente, zal dan uiteindelijk een locatie bepaald worden.

Wij staan open voor suggesties. Deze kunt u kwijt op e-mail: bestuur@gofpark-lelystad.nl. 

U kunt de afbeelding met de knop onderaan de e-mail vergroot zien als onderdeel van onze website.

 

NL12 RABO 0350 2448 20  t.n.v. Bewonersvereniging Golfpark

Website: golfpark-lelystad.nl
E-mail: bestuur@golfpark-lelystad.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Jeu de Boules-baan locaties vergroot

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/263479/gemeente-weigert-voor-derde-keer-woningbouw-op-golfbaan
mailto:bestuur@gofpark-lelystad.nl
https://www.golfpark-lelystad.nl/wp-content/uploads/2021/12/Schets-jeu-de-boulesbaan-Golfpark-Lelystad-v2.pdf
http://eepurl.com/hLGzPP
https://us5.campaign-archive.com/home/?u=05ac2a036ddd0663a0f3d8e83&id=2b5bda9c60
https://us5.campaign-archive.com/feed?u=05ac2a036ddd0663a0f3d8e83&id=2b5bda9c60
javascript:;

