
                 Jaarverslag 2022 Bewonersvereniging Golfpark 

Inleiding. 

Ondanks ofwel dankzij de heersende corona was het toch een druk jaar. Dat had ook te maken met 
het feit dat ac:viteiten ook in 2019 in het water waren gevallen. Zo ook o.a. de ALV die in het najaar 
van 2019 was gepland en de BBQ die in 2020 niet door kon gaan. 
Bijeenkomsten Bestuur: In 2021 is gedwongen 3 X virtueel en 4 x lijflijk vergaderd. 
De belangrijkste gespreksonderwerpen had te maken met de ontwikkelingen rond de golNaan, de 
energietransi:e, de gewenste communica:e  en de loca:e voor de aanleg van een Jeu de Boules-
baan. Voor deze onderwerpen zijn een viertal nieuwsbrieven opgesteld die met een flyer, email of via 
de website van de vereniging zijn verspreid. 

GolNaan. 
Reeds in het voorjaar van 2021 heeU de Golfclub Flevoland een oproep aan ons gedaan akkoord te 
gaan met de bouwplannen van Unigolf. Zij vindt dat het Golfpark geen belanghebbende par:j is voor 
het woongenot op het Golfresort. Vanzelfsprekend was ook Unigolf die mening toegedaan. De 
bewoners van het Resort waren en zijn nog steeds sterk verdeeld.  
De bouwaanvraag van Unigolf betrof de bouw van 116 op het zuidwestelijke deel van het park die 
ontsloten zouden worden via een gezamenlijke toegangsweg van het Golfpark. De poli:eke storm 
was toen begonnen, mede omdat een grote poli:eke par:j zich kon vinden in het voorgestelde plan. 
We hebben ons via brieven nadrukkelijk verzet. Daarbuiten is een open brief aan een aantal 
raadspar:jen gestuurd voor de benodigde informa:e. Uit de door de gemeente georganiseerde 
digitale hoorziZng, alsmede een inspraakronde voor alle betrokken par:jen, is ac:e gevolgd met 
daaropvolgend een schriUelijk advies aan alle leden van de raad. Uiteindelijk is het voorgestelde plan 
van Unigolf met een zeer ruime meerderheid weggestemd. 
Ook wij zijn nimmer tegen een golNaan geweest. Het past immers goed bij de groene infrastructuur 
rond het Golfpark. Ook andere par:jen willen wel een golNaan, maar geen huizen. Door de 
uiteenlopende standpunten kwam de gemeenteraad tot de conclusie te trachten alle betrokken 
par:jen op één lijn te krijgen. Het  inze]en van een mediator zou een oplossing kunnen zijn. Deze  
mediator zal begin 2022 verslag doen naar het College van B&W.   

Energietransi:e 
Vanuit de werkgroep ”Energietransi:e” zijn diverse ac:viteiten ontplooid. Veel aandacht is besteed 
aan het voorprogramma voorlich:ng. Via Mijn Domein-energie is :jdens de ALV een goed beeld 
geschetst over de verwachte feiten voor de komende jaren. De boodschap is dat op vrijwillige basis 
een keuze kan worden gemaakt, dit tegen zo laag mogelijke kosten. Een belangstellende groep is 
geformeerd voor persoonlijke begeleiding door een extern deskundige om in de komende 3 jaar van 
het aardgas af te willen gaan. 
De gemeente Lelystad heeU eind 2021 onverwacht laten weten dat het Golfpark niet is geselecteerd 
voor de warmtetransi:e voor de komende 9 jaar. 
De werkgroep Energietransi:e is met financiële ondersteuning uitgenodigd te par:ciperen in een 
landelijk onderzoek om zicht te krijgen hoe succesvol ze zijn in de energie transi:e binnen de wijk. Zie 
verder verslag ALV. 
Voorts heeU de werkgroep laten weten dat voor de gezamenlijke inkoop van HR++glas een  4e 
tranche is opengesteld. Later volgde nog een 5e tranche en ook die voor aanschaf van zonnepanelen. 
  
Communica:e 
De website golfpark-lelystad.nl is vanwege de kosten verplaatst naar de provider MijnDomein/Online. 
Via een ingesteld Forum kunnen leden voor een bepaald thema direct inloggen op de site. 



Uit een enquête :jdens de ALV is gebleken dat ca 40  personen zich hebben aangemeld voor 
deelname aan de aparte WhatsApp-groep Bewoners Golfpark. Het gebruik hiervan laat nog even op 
zich wachten. 

Jeu de Boules-baan. 
In het najaar is vanuit een Bewonersini:a:ef  een 6-tal poten:ële loca:es voor de aanleg in onze wijk 
in kaart gebracht. Dit veroorzaakte onverwachte commo:e, in die zin dat betrokken buren niets 
voelden voor een dergelijke ac:viteit naast hun eigen deur. De gedachte “not in my backyard” werd 
niet door iedereen gewaardeerd. 

Diversen. 
• Buurtbus: na een jaar s:lstand rijdt het busje weer vanaf begin 2021. We wachten op enige 

con:nuïteit in deze en de defini:eve halteplaats. 
• Groenvoorziening: in de loop van 2021 is een nieuwe commissie ingesteld die zal trachten in 

overleg met de gemeente de tekortkomingen ongedaan te maken. 
• Houtstook: het HoutstookAlert is ingesteld, conform de landelijke richtlijnen hiervoor. 
• Kunstwerk: de schoonwerk werd ook nu weer beloond met een wijntje en een klein hapje, 

verzorgd door de buurtbewoners. 

De secretaris 

  


