
Kort verslag van de ALV  Bewonersvereniging  Golfpark op 6 okt. 2021,  
loca?e Theater Posa. 

De uitnodiging voor deze bijeenkomst stond vermeld op de website en is tevens via een flyer huis 
aan huis verspreid. 

Aanwezige bewoners: 39 
Aanwezige leden: (sommige door 2 vertegenwoordigd) 
1-7-15-23-31-36-37-39-40-45-48-50-56-58-104-131-135-136-158-159-167-183-184-188 
Afmelde leden: 10-19-110-122-124-145 

De voorziKer, dhr. Piet Cassé opent de bijeenkomst. 

De bijeenkomst is opgedeeld in 2 delen; een voorprogramma over energietransiQe met 2 externe 
sprekers en de werkgroep Energie TransiQe; als tweede deel een reguliere vergadering. 

Energie TransiQe 
Vanaf 1 januari 2022 starten o.a. alle gemeenten in Nederland met het ingang zeKen van de voor de 
gemeenten ontwikkelde uitvoeringsplan energie voor de komende 3 decennia. 
Mevr. Dione Verkerk, vertegenwoordiger van de energieprovider Mijn Domein Energie, gevesQgd te 
Lelystad, geeZ een overzicht van de huidige stand van zaken en geeZ een schets van de 
ontwikkelingen voor de komende jaren. Zij neemt ons mee in de ontwikkelingen rond o.a. de 
elektrische auto’s, de aanleg van warmtepompen en zonnepanelen, de gewenste CO2- reducQe en 
de dalende gasvoorraden. Zij schetst de mogelijkheden en de wens meer met energie te spelen door 
o.a. overtollige stroom te delen in een community.  Voorbeelden hiervan zullen binnenkort 
operaQoneel worden. 

Ite Meints van de gemeente Lelystad gaat daarna in op de ontwikkelde energievisie met 
uitvoeringsplannen voor Lelystad en wat dat mogelijk gaat betekenen voor onze wijk. Vooral de 
technische mogelijkheden worden belicht, zoals het gebruik van warmtepompen en bodemwarmte. 
Volgens hem is de inzet van bv. een hybride warmtepomp minder zinvol in geval men in 2030 geheel 
van het gas af zou moeten gaan. Dat zal met een hoge waarschijnlijkheid gelden voor de wijken 
Golfpark en Lommerrijk. De gemeenteraad zal daar in december een beslissing over nemen. De inzet 
van waterstof is vooralsnog te duur. Binnenkort zal worden gestart met een proef een stadsdeel 
onaaankelijk van het gas te maken. 
  
De voorziKer van  werkgroep Energietransi?e (Wietze van der Schaaf)  onthult wat de vervolgstap is  
op het in 2020 ontwikkelde bewonersplan voor onze wijk. Hij schetst een duidelijk overzicht van de 
resultaten van bewoners enquêtes. Zo heeZ 45% van de huizen een energielabel A, 78 % heeZ 
zonnepanelen en 94% een Hr-ketel. Bij veel leden speelt de vraag “haalbaar en betaalbaar” een 
grote rol om over te stappen op een warmtepomp. Nu de werkgroep uitgenodigd is om te 
parQciperen in een landelijk onderzoek, beschikt de werkgroep over wat financiële middelen, die 
met het projectplan 21-24 ingezet zal worden om de energietransiQe in onze wijk verder te 
ondersteunen. 

De voorziKer dankt beide externe sprekers voor hun duidelijke uitleg en overhandigt hen een 
presentje. 

Pauze 

Reguliere Jaarvergadering. 
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken. Er zijn, buiten de website, geen 

mededelingen. 



2. Verslag van de vorige virtuele, digitale jaarvergadering op 2 november 2020 (zie de 
website): er zijn geen opmerkingen, dank aan de secretaris. 

3. Financieel jaarverslag 2020 (ter vergadering beschikbaar en op de website): geen 
opmerkingen, dank aan de penningmeester. 

4. Begro?ng 2021. Er zij geen opmerkingen. 
5. Verslag van de Kascontrolecommissie . De leden(Jan Ovinge en Jan van den Berg) hebben de 

boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Het bestuur wordt dan ook decharge  verleend. 
6. Benoeming Kascontrolecommissie 2021. Mevr. Joke Nederveen en dhr. André Bianchi stellen 

zich beschikbaar.  
7. Infopunten vanuit het bestuur . 

a. Buurtbus: de vereniging Buurtbus wacht met smart op de herziene sessiecontract 
van de provincie. Mogelijk wordt de route aangepast. De halteplaats  Golfpark/
Lommerrijk zal blijven bestaan. Voor 2023 wordt gedacht aan de inzet van een 
elektrisch busje. 

b. Golnaan: verdere woningbouw is op de korte termijn uitgesloten. Zie nadere info op 
de website. Na de sluiQng is in feite de Golfclub Flevoland de grootste verliezer in 
deze. Conform het besluit is de verantwoordelijke wethouder van de gemeente aan 
zet voor het zoeken naar een oplossing. Men zoekt naar een gezagdragende 
bemiddelaar. 

c. Sociaal media: het bestuur is op zoek naar het draagvlak  voor een speciale 
WhatsApp voor haar leden in het Golfpark. Uit de vermelding op de presenQelijst 
blijkt dat het aantal belangstellenden is gegroeid naar ca. 25 leden. 

d. Houtstook-alert: het bestuur verzoekt een ieder het advies te volgen. Ook wordt 
verwezen naar de zgn. “Stookwijzer”. 

e. Beschoeiing aan het water: het Waterschap Zuiderzeeland heeZ in 2018 de zgn. 
aangelanden, wiens tuin aan het water ligt, in een ontwerp-legger aangegeven hoe 
de verantwoordelijkheid van de beschoeiing kan worden geregeld. Geert Benning 
geeZ nadere uitleg. Het waterschap gaat er van uit de beschoeiing juridisch 
toebehoort aan de aanliggende grondeigenaar. De uitgangssituaQe in het Golfpark is 
verschillend; aan de noordzijde zijn de bewoners overwegend eigenaar, aan de zuid- 
en westzijde is bij de aanleg niets geregeld. Nu probeert  het waterschap de 
verantwoordelijkheid over te dragen aan de bewoners. De toen ingediende 
bezwaren leiden er toe dat overdracht (vooralsnog) niet kan, met name in geval dat 
dit notarieel is vastgelegd. Het waterschap zoekt i.o.m. de gemeente naar een 
oplossing  maar heeZ laten weten de huidige situaQe voorlopig te handhaven.(zie 
ook legger2018@zuiderzeeland.nl of wordt verwezen naar de coördinator 
w.vanderlinden@zuiderzeeland.nl ) . 

f. CollecQeve aanschaf rookmelder: brandweerexpert Hans Rijnbende geeZ een 
uitvoerige toelichQng. Volgens het “Besluit Bouwwerken Leefomgeving” is een 
rookmelder per 01.07.2022 voor een ieder verplicht. Hans gaat in op het nut van één 
of meerdere goede brandmelder(s). Er zijn echter diverse soorten, de meest 
eenvoudige melden echter alleen rook of stoom en niet een afwijkende 
luchtsamenstelling. Een gezamenlijke inkoop lijkt aantrekkelijk, maar het is simpel 
het zelf te regelen. 

g. Jeu de Boules-baan: Mede i.v.m. de vergrijzing in onze wijk ziet het bestuur uit naar 
de behoeZe een dergelijk baan binnen het park aan te leggen. Ruimtelijk zijn er een 
paar mogelijkheden. Belangstellenden worden verzocht dit via de website te laten 
weten. 

8. Bestuurssamenstelling en rooster van aQreden. 
De huidige samenstelling is weergeven op de website. Er zijn geen vragen en opmerkingen.  

9. Rondvraag. 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

10. Slui?ng van de vergadering 

mailto:legger2018@zuiderzeeland.nl


11. De voorziKer dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. Daarna is er, 
onder het genot van een drankje, gelegenheid na te praten. 

De secretaris


