
Bewonersvereniging Golfpark Lelystad

Nieuwsbrief April 

• ALV - 11 april 
• Gol/aan 
• Jeu de Boules baan 
• Werkgroep Groenvoorziening 
• Collec?eve aanschaf HR++ glas en Zonnepanelen 
• BBQ 2022 
• Schoonmaken kunstwerk 

ALV 
De algemene jaarvergadering vindt op maandag 11 april om 20.00 uur plaats in Theater Posa, Kempenaar  
1-10. De Zaal is vanaf 19:30 open. 

Het voorprogramma zal Dhr. W. van Kleef van het waterschap ZuiderZeeLand ons vertellen, waarom we nu en 
ook in de toekomst kunnen vertrouwen op droge voeten in en rondom onze woning. Het thema is: De dijken, 
de Verhoging en het Beheer. Maar er zal ook aandacht gevraagd worden voor het beleid t.a.v. muskusraVen 
en bevers. 

Na de pauze ziet de agenda er als volgt uit: 
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 
2. Verslag van de vorige jaarvergadering op 6 oktober 2020 (zie onze website) 
3. Financieel jaarverslag 2021 en Begro?ng 2022 (zie onze website) 
4. Verslag van de Kascontrolecommissie, Joke Nederveen en André Bianchi (zie onze website) 
5. Benoeming Kascontrolecommissie 2022  
6. Jaarverslag Bewonersvereniging Golfpark (zie onze website) 
7. Jaarverslag werkgroep Energietransi?e (zie onze website) 
8. Informa?epunten 

a. Buurtbus - komende ontwikkelingen 
b. Gol/aan - jaarverslag (zie onze website) 
c. Sociale Media gebruik in onze wijk 
d. Groenvoorziening Golfpark 
e. Houtstook alert 
f. Jeu de Boules baan 

9. Samenstelling Bestuur en de 4 Werkgroepen (incl. rooster van adreden) (zie onze website) 
10. Vacature nieuw bestuurslid 
11. Rondvraag 
12. Slui?ng van de vergadering 

Uiteraard sluiten we af met een drankje. 

Gol5aan 
Zoals bekend willen het College van Burgemeester en Wethouders wensen geen bestemmingsplan wijziging 
en de Raad heed dat standpunt van het College beves?gd door te weigeren een Verklaring van geen 
Bedenkingen af te geven. 
Unigolf is daartegen in beroep gegaan bij de Rechtbank Midden-Nederland. Wij hebben ons in het verleden 
gevoegd in de procedure voor de afgide van een Verklaring van geen Bedenkingen bij de Raad. Dat leidt er 
toe dat we als belanghebbende meedoen bij de Rechtbank. Dat geed ons wederom de mogelijkheid om ons 
standpunt over het bouwplan van 138 woningen, die uitwegen over het Golfpark en de onwenselijkheid van 
bebouwing voor onze deur, ook bij de rechter toe te lichten. Het is daarbij niet uitgesloten, dat we zelfs na 
een vonnis van de Rechtbank bij de Raad van State terecht komen. In deze rol hoeven we gelukkig geen griffie 
gelden te betalen. 
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Jeu de Boules baan 
Nu de gekozen loca?e is goedgekeurd door de gemeente, worden nu voorbereidingen getroffen voor de 
uitvoering hiervan. Hopelijk is de baan speelklaar in juni. 

Werkgroep Groenvoorziening 
Na de ALV vorig jaar hebben een aantal bewoners zich aangemeld voor de werkgroep.  
Een eerste contact met de gemeente in december kon i.v.m. de lock-down helaas niet door gaan.  
Toen begin dit jaar bleek, dat de gemeente ineens ac?ef onze wijk onderhanden ging nemen, hebben we het 
voorjaar afgewacht om een start te maken met de inventarisa?e van problemen met de groenvoorziening in 
onze wijk. 
Het is duidelijk, dat in de afgelopen maanden veel onderhoudswerk is verricht om het gemeentelijke groen in 
de wijk weer netjes te maken. De bomen langs de weg zijn opgekroond, de struiken gesnoeid en geschoren. 
Maar dat neemt niet weg, dat door achterstallig onderhoud het groen hier en daar erns?g te lijden heed 
gehad. Zo zijn er plekken, die min of meer gerenoveerd zullen moeten worden om weer gezond de komende 
jaren tegemoet te kunnen gaan. 
Wij hebben de gemeente uitgenodigd om nog eens door de wijk te lopen om gezamenlijk te proberen een 
oplossing te vinden voor de gesignaleerde knelpunten. Hopelijk kan dat voor de ALV plaatsvinden. 

CollecBeve aanschaf HR++ glas en Zonnepanelen 
Een allerlaatste oproep voor bewoners om te par?ciperen in een collec?eve aanschaf van HR++ glas en/of 
Zonnepanelen. Voor de 5e tranche voor HR++ glas hebben tot nu toe 6 bewoners zich aangemeld, voor 
Zonnepanelen 5. 

BBQ 2022 
We gaan het weer proberen. Aannemende/hopende dat de corona pandemie de komenden maanden 
afloopt, kunnen we op zaterdag 27 Augustus weer gaan barbecueën. Een nieuwe werkgroep is gestart met de 
voorbereidingen. Noteer die datum. 

Schoonmaken kunstwerk 
Zaterdag 18 juni nemen we het kunstwerk weer onderhanden. We hopen op mooi weer, zodat we het 
kunnen afsluiten met een hapje en een drankje. Zet ook deze datum alvast in de agenda. 


