
Wethouder Wonen Jop Fackeldey 
presenteert ‘Lelystad’ 
Wie meer wil weten over de ontwikke-
ling van Lelystad is van harte welkom 
bij de presentatie van wethouder Jop 
Fackeldey. Hij staat op het Sprekers-
podium in het Kavelpaviljoen op 
zaterdag (12.00-12.30 uur) en zondag 
(12.30-13.00 uur). Uiteraard kunt u 
ook langskomen bij stand E15 van 
Kavelwinkel Lelystad.   
www.woneninlelystad.nl.

Met de deelneming van Lelystad aan 
de Metropoolregio Amsterdam levert 
de stad een belangrijke bijdrage aan 
versterking van deze economische 
regio. De directe ligging aan snelweg 
A6, de aanwezigheid van een spoor-
lijn (Amsterdam-Lelystad-Zwolle) en 
de nabijheid van Lelystad Airport dat 
in 2018 start met passagiersvluch-
ten naar Europese bestemmingen 
maken Lelystad tot een uitstekende 
vestigingsplaats voor bedrijven en 
bewoners. 

Lelystad is een nieuwe stad: gastvrij, avontuurlijk en zelfbewust. Met die 
kernwaarden en eigenschappen presenteert de stad zich en is het haar gelukt 
om binnen 50 jaar uit te groeien naar een stad van nu ruim 76.000 inwoners 
met ca. 35.000 arbeidsplaatsen. Lelystad is ook hoofdstad van Nederlands 
jongste en twaalfde provincie: Flevoland.

Lelystad versterkt economie in 
regio Amsterdam



Met de aanleg van een haven voor de 
binnenvaart annex bedrijventerrein 
Flevokust wordt ook de ligging aan de 
vaarroute Amsterdam-Lemmer over 
het Marker- en IJsselmeer ten volle 
benut. 

Wonen en Werken
Als één van de weinige plaatsen in 
de Randstad biedt Lelystad nog volop 
ruimte. Dat geldt voor zowel bedrij-
ven als bewoners. Voor mensen die 
in Lelystad komen wonen en  werken 
is er een keur aan woonproducten 
in een aantrekkelijke (lees: ruime 
en groene) omgeving. De stad is 
omringd door bossen. De ‘Nieuwe 
Wildernis’ Oostvaardersplassen is 
vlakbij. Water(sport)liefhebbers kun-
nen in Lelystad hun hart ophalen. De 
grootste bouwlocatie is het nieuwe 

stadsdeel Warande. Volgens het 
vastgestelde Structuurplan Lelystad 
2015 groeit de stad de komende jaren 
door naar 80.000 inwoners. Daarna is 
er ruimte voor een nieuwe stap naar 
100.000 inwoners.    

Lelystad presenteert haar kwalitei-
ten onder de noemer ‘Lelystad geeft 
lucht’. Wonen, werken en recreëren in 
het groen, een compleet voorzienin-
genpakket, een aantrekkelijke ligging 
aan de IJsselmeerkust en met goede 
verbindingen naar alle delen van het 
land. Daar zit toekomst in. De stad is 
dan ook volop in beweging. Dat geeft 
Lelystad het imago dat bij haar past: 
gastvrij, avontuurlijk en verrassend. 
www.lelystadopportunities.com


