
  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Gitaarconcert ter ere van “Lelystad 50 jaar” 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Constaterende dat  

- In 2017 Lelystad 50 jaar bestaat en het college – omdat hij dit niet ongemerkt voorbij 
wil laten gaan – in voorgesteld besluit 37 daarvoor 76.000 euro raamt waarbij hij aan-
geeft vooral aan activiteiten te denken waarbij verschillende groeperingen en organi-
saties elkaar ontmoeten.   

Overwegende dat  
- De vereniging “Violao Lelystad” (i.o) graag, met exact ditzelfde idee, een bijdrage zou 

leveren aan de festiviteiten rondom het 50-jarig bestaan. Violao wil dit doen onder het 
mom “iets teruggeven aan de stad” en in de vorm van een concept van 50 gitaren 
(evt. in het Stadhuis). 

Verzoekt het college:  
- Met Violao in gesprek te gaan over de uitwerking van dit gitaarconcert en de moge-

lijkheid om uit het bovengenoemde budget te putten ter ondersteuning van dit con-
cert..   

 
en gaat over tot de orde van de dag,  
 
 
Ingediend door de fracties van:  
 
 
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Seniorenwoningen op de plek van de Roezemoes en Horizon  
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- Er te veel scholen zijn in Lelystad 
- Hangjongeren op en achter de Roezemoes en Horizon overlast veroorzaken (o.a. 

door met stenen te gooien).  
- Ouders die kinderen komen brengen en halen verkeersoverlast veroorzaken 
- Het woongenot in de Boswijk zou toenemen als er geen scholen maar seniorenwo-

ningen op de plek van de Roezemoes en Horizon zouden staan.  
 
Draagt het college op  

- Een verkenning te starten hoe de leerlingen van de Roezemoes en Horizon elders 
ondergebracht kunnen worden – d.w.z. hoe verschillende Lelystadse basisscholen 
samen te voegen – teneinde Seniorenwoningen te kunnen realisteren op de grond 
van de Roezemoes en Horizon.   

en gaat over tot de orde van de dag.  
 
 
Ingediend door de fracties van:  
 
 
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Binnenstad fietsvrij  
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- De gemeenteraad een veilig stadshart wenst.  
- Er irritatie en onveiligheid ontstaat doordat fietsers door het stadshart rijden en door-

dat scootmobielen veel te hard door het stadshart gaan. 
 

Draagt het college op  
a. Het fietsen in het stadshart te verbieden; stadshart fietsvrij.  
b. Een ontmoedigingsbeleid te hanteren voor het te hard rijden van scootmobielen 
c. De handhaving hier op neer te leggen bij Handhaving Lelystad. 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Afval scheiden bij appartementen 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- Nog niet alle Lelystedelingen de mogelijkheid geboden wordt om afval te scheiden – 
bijvoorbeeld appartementen- / gebouwencomplexen; 

- In het kader van milieu-overwegingen wenselijk is en het past bij de visie van raad en 
college dat alle inwoners van Lelystad hun afval kunnen scheiden.  

 
Draagt het college op  

- In kaart te brengen waar in Lelystad afvalscheiding nog niet mogelijk is  
- Met een voorstel te komen waardoor dit (gefaseerd) mogelijk gemaakt wordt.  

 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  buurtwinkel in Lelystad Haven  
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Constaterende dat  

- De buurtwinkel steeds meer een sociaal aspect in de wijk haven wordt, namelijk met 
een koffiehoek, supermarkt voor de buurtbewoners en als verkooppunt voor zelfge-
maakte handel van de buurtbewoners. 
 

Overwegend dat  
- Sociaal bezig zijn voor deze buurt heel fijn is: koffie, gebak en boodschappen – een 

heel sociaal team is bezig “Haven” te voorzien van gezelligheid  

Draagt het college op  
-  

 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
 
Ingediend door de fracties van:  
 
 
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Kunsthal 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- Lelystad geen museum heeft voor kunst van Flevolandse / Lelystadse kunstenaars. 
- Een kunsthal een boost geeft aan de aantrekkelijkheid van de stad voor inwoners en 

toeristen en een mogelijkheid creëert voor ‘eigen’ kunstenaars om te exposeren.  
 

Verzoekt het college  
- Te onderzoeken of een kunsthal mogelijk is (haalbaarheidsonderzoek). 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Publiciteit toegankelijke recreatiemogelijkheden mensen met beperking 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- Lelystad goed toegankelijke recreatiemogelijkheden heeft voor mensen met een be-
perking, maar dit nog niet voldoende bekendheid heeft bij deze doelgroep. 
 

Draagt het college op  
- In uitingen ter promotie van de stad deze recreatiemogelijkheden expliciet te vermel-

den, 
Extra publiciteit te richten op deze doelgroep (via specifieke kanalen) om boven-
staande bekend te maken, 

- E.e.a. op te nemen in het communicatiebeleid van de gemeente Lelystad.  
 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Werkeiland promoten 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- Lelystad trots mag zijn op haar historie. 
- Het werk-eiland Lelystad-Haven kan worden beschouwd als een bijzonder stukje oud 

Lelystad, interessant voor zowel inwoners als toeristen.  
 

Draagt het college op  
- Meer informatieborden te plaatsen met uitleg over de historie van het werk-eiland 
- Op de fietspaden te verwijzen ‘route historische werk-eiland.’ 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Positie aantrekkelijkheidsindex Nederlandse gemeenten 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- Lelystad op de aantrekkelijkheidsindex Nederlandse gemeenten nabij plaats 350 in-
neemt (van de 390) en op plaats 40 staat van de 50 grootste gemeenten, waarbij in 
beide categorieën plaats 1 die van meest aantrekkelijke woon- werkomgeving is.  

- Met een hogere plaats een belangrijk marketing-instrument wordt verkregen om onze 
stad bij potentiele nieuwe inwoners, ondernemers te promoten.  
 

Draagt het college op  
- Te onderzoeken welke factoren maken dat we de huidige (lage) positie innemen; 
- Beleid te ontwikkelen op die zwakke factoren en te streven naar een minimale positie 

van 200-220 en 25-30 in de ranglijsten rond 2022.  
 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Percentage niet westerse allochtonen 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- Lelystad kent een percentage van 29% niet westerse allochtonen onder haar bevol-
king terwijl het landelijk gemiddelde 23% bedraagt; 

- Een deel van deze niet westerse allochtonen gebruik maakt van uitkeringen;  
- Lelystad gebaat is bij inwoners met een financieel sterkere positie; 
- De sociale samenhang tussen de verschillende bevolkingsgroepen gebaat is bij een 

evenwichtige samenstelling van de bevolking waarbij het landelijk gemiddelde als uit-
gangspunt kan dienen.  
 

Draagt het college op  
- Beleid te ontwikkelen en uit te voeren waardoor een geleidelijke afbouw van het per-

centage niet westerse allochtonen onder de Lelystadse bevolking naar het percen-
tage van het landelijke gemiddelde uiterlijk in 2022 wordt gerealiseerd.  
 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Ouderen voor ouderen 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- De vergrijzing in Nederland en dus ook in Lelystad toeneemt; 
- Door de bezuinigingen in de gezondheidszorg de gemeente niet alle lasten m.b.t. ver-

zorging op zich kan nemen; 
- Gemeente Lelystad kan en wil faciliteren waar het gaat om vrijwilligersprojecten.  

 
Draagt het college op  

- Om te onderzoeken of er een vrijwilligersproject mogelijk is genaamd ‘ouderen voor 
ouderen’ met als uitgangspunt dat vitale ouderen iets doen voor de minder vitale ou-
deren.  

 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Wandelmogelijkheden Lelystad 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- Lelystad zich wil promoten als recreatie-stad; 
- Lelystad veel mogelijkheden heeft om te wandelen en recreatief te verblijven; 
- Lelystad een gezonde leefstijl promoot voor haar inwoners;  

 
Draagt het college op  

- Om medewerking te verlenen aan het onderzoek van Wandelnet (een verkenning 
naar mogelijkheden van wandelroutes in Flevoland); 

- De uitkomsten van het onderzoek van Wandelnet voor kennisgeving aan te nemen 
en de resultaten en conclusies uit het onderzoek mee te nemen in beleid voor recrea-
tie en sport, bovendien dit te promoten.  

 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Mini-festival Lowlandgangers 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- Lelystad als tussenstop fungeert voor Lowlandgangers jaarlijks rond 17 en 18 augus-
tus. 

- Hier een kans ligt om Lelystad te promoten. 
 

Verzoekt het college  
- Om te onderzoeken of het mogelijk is (haalbaarheidsonderzoek) om een gratis mini-

festival aan te bieden bij het station incl. horeca op beide dagen.  
 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Budget voor OV senioren 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- De vergrijzing toeneemt en dat veel ouderen afhankelijk zijn van het openbaar ver-
voer.  

- Ouderen langer zelfstandig blijven wonen wat de kans op eenzaamheid vergroot.  
- Openbaar vervoer voor veel ouderen kostbaar is.  
- Er klachten zijn over de ‘blinde vlekken’ van Lelystad, waar geen busverbinding is.  
- Lelystad een aantrekkelijke stad voor ouderen zou moeten zijn.  

 
Draagt het college op  

- Om een onafhankelijke partij onderzoek te laten doen naar de blinde vlekken in de 
OV-verbindingen in Lelystad en de aanbevelingen te verwerken in het OV-beleid; 

- Met een proef te starten van 1 jaar om ouderen boven de 70 jaar gratis met het 
Openbaar Vervoer te laten reizen.  

 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Spel aan huis 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- Kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen in spelen, 
- Geïsoleerde gezinnen dit niet zo gemakkelijk uit zichzelf oppakken, 
- Gemeente Lelystad een faciliterende rol kan spelen om hier in te ondersteunen. 

 
Verzoekt het college 

- Een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een project ‘spel aan huis’ en te dui-
den hoe dit eventueel bij bestaand beleid past.  
 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Zeilschip Bounty & Bataviawerf 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- Er nog te weinig bekendheid is over de historische waarde van de VOC, Batavia en 
zeilschip Bounty 

- Dat er een grote fysieke afstand is tussen stad en kust en er geen verbinding is tus-
sen deze twee 

Verzoekt het college  
- Om in haar communicatieplan op te nemen meer promotie te maken voor de moge-

lijkheden bij de kust; 

- Toeristen en inwoners meer kennis te laten maken met de mogelijkheden aan de kust 
door dit actief in haar communicatiebeleid op te nemen.  

 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
 
Ingediend door de fracties van:  
 
 
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  levendig stadspark 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- De gemeenteraad bij de kadernota 2017 het stadshart heeft aangewezen als vijfde 
intensiveringsveld. 

- Dat uit verschillende onderzoeken be-opdracht door het college blijkt dat het stads-
hart best levendiger zou mogen zijn, bovendien burgers dat zelf ook constateren. 

- Dat het prachtig zou zijn om op zondag door de stad te fietsen en te kunnen stoppen 
– en bijvoorbeeld een ijsje te kunnen eten op een bankje – in een levendig stadspark.  

 
Draagt het college op  

- De mogelijkheid te onderzoeken het Woldpark te maken tot een levendig stadspark 
met (bijvoorbeeld) een sportveld, een mooi café (waar je ook kunt lunchen) met een 
mooi terras, een open veld, een grote speeltuin die ’s zomers ook als waterspeeltuin 
kan dienen, mooie bloemen en planten en bankjes.  

- In datzelfde kader te onderzoeken of de skatebaan van het Zilverpark verplaatst kan 
worden naar het Woldpark. 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  ondernemersontbijt 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Constaterende dat 

- Het nu vrij lastig is voor Lelystadse ondernemers (duurzaam) contact te leggen met 
de afdeling inkoop van de gemeente Lelystad en andere grote “aanbestedende dien-
sten” zoals provincie, waterschap, onderwijs, ziekenhuis, vliegveld, etc. 

 
Overwegende dat  

- In een jaarlijkse ontbijtsessie opdrachtgevers binnen de gemeente en andere aanver-
wante “aanbestedende diensten” op een laagdrempelige wijze Lelystadse onderne-
mers: 

o een toelichting kunnen verschaffen op het inkoopbeleid van o.a. de gemeente,  
o een toelichting kunnen verschaffen hoe ondernemers zich kunnen kwalifice-

ren voor opdrachten van o.a. de gemeente 
o een uitnodiging kunnen doen om offertes in te dienen voor (meervoudig) on-

derhandse aanbestedingen 
o een gelegenheid kan bieden voor ondernemers om zich eenvoudig en infor-

meel te presenteren aan mogelijke opdrachtgevers binnen de gemeente,  
o inzicht kan bieden in de mogelijkheden en onmogelijkheden om het lokale be-

drijfsleven in te schakelen bij opdrachten van de gemeente 
o of simpelweg om te netwerken en kennis te maken. 

- Bovendien dat via zo’n jaarlijkse ontbijtsessie de afdeling inkoop zich beter bewust is 
van wat het lokale bedrijfsleven in de gemeente te bieden heeft 

- Bijkomend effect is dat binnen de mogelijkheden van de aanbestedingswet zoveel 
mogelijk opdrachten aan lokale bedrijven gegund worden 

- Bedrijven die eenmaal overheidsreferenties hebben gemakkelijker ook bij andere 
overheden en aanbestedende diensten aan de slag kunnen  

- Een jaarlijkse ontbijtsessie op kosten van de ondernemers zelf georganiseerd kan 
worden en dus alleen een verwaarloosbare PR-bijdrage vraagt van de gemeente – 
een bijdrage die vast en zeker gemakkelijk onder taakveld 0.4 Overhead valt te scha-
ren.  

 
Verzoekt het college: 

- Via verschillende denkbare kanalen Lelystadse ondernemers in 2017 uit te nodigen 
voor een ondernemersontbijt waarbij bovenstaande aspecten aan de orde komen.  

- Dit minimaal 4 jaar te doen zodat het concept kan beklijven en op termijn ook andere 
aanbestedende diensten uitgenodigd kunnen worden om te participeren. 

 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
 



Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  LelyChill Familiehuis  
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Constaterende dat  

- Er in Lelystad kwetsbare jongeren zijn die geen veilig en sociaal (t)huis hebben; 

- De gemeente (mede) een taak heeft hier in te voorzien om jongeren de beste 
kansen voor de toekomst te geven.  

Overwegende dat  
-  Een familiehuis voor dergelijke jongeren wellicht een goede keuze is.  

Verzoekt het college  
- Een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren of het mogelijk is om een familiehuis op te 

zetten en in het kader van welk (vastgesteld) beleid dit ingepast kan worden.  

 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
 
Ingediend door de fracties van:  
 
 
 



  

CONCEPTAMENDEMENT 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Kinderboerderijen  
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegend dat  

- De Stichting Dierenweiden Lelystad twee kinderboerderijen beheert 
- De Stichting deze kinderboerderijen geheel beheert dankzij de inzet van gemoti-

veerde vrijwilligers 
- De kinderboerderijen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Lely-

stad 
- De kinderboerderijen een belangrijke educatieve functie hebben met name op het ge-

bied van dierverzorging, diergezondheid en dierenwelzijn 
- De kinderboerderijen een kans bieden aan vrijwilligers voor het (weer) opdoen van 

werkervaring en werkritme 
- De Stichting voor haar inkomsten afhankelijk is van verkoop van eigen producten, 

evenementen, sponsoring en éénmalige bijdragen 
- De ervaring leert dat hiermee geen sluitende begroting is te realiseren 
- De bruikleenovereenkomst tussen gemeente en Stichting zal worden vernieuwd 
 

Spreekt uit dat:  
- De continuïteit van het werk van de Stichting Dierenweiden Lelystad steun verdient 

vanuit de gemeentelijke begroting 

Ondergetekenden stellen voor om: 
- een besluitpunt toe te voegen luidend: “49. Op basis van bovenstaand voorstel “kin-

derboerderijen” de begroting 2017 en de meerjarenraming 2020 bij te stellen met 
???” 

- Besluitpunt ??? te wijzigen namelijk het door het college genoemde bedrag van ??? 
naar beneden bij te stellen tot ??? – d.w.z. “Op basis van bovenstaand voorstel “???” 
de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 bij te stellen met ???” 

 
Dan wel  
 

- Een besluitpunt toe te voegen luidend: 50. De budgetten binnen het taakveld ??? bij 
te stellen met ???” 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
 
Ingediend door de fracties van:  



 
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Kinderboerderijen  
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegend dat  

- De Stichting Dierenweiden Lelystad twee kinderboerderijen beheert 
- De Stichting deze kinderboerderijen geheel beheert dankzij de inzet van gemoti-

veerde vrijwilligers 
- De kinderboerderijen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Lely-

stad 
- De kinderboerderijen een belangrijke educatieve functie hebben met name op het ge-

bied van dierverzorging, diergezondheid en dierenwelzijn 
- De kinderboerderijen een kans bieden aan vrijwilligers voor het (weer) opdoen van 

werkervaring en werkritme 
- De Stichting voor haar inkomsten afhankelijk is van verkoop van eigen producten, 

evenementen, sponsoring en éénmalige bijdragen 
- De ervaring leert dat hiermee geen sluitende begroting is te realiseren 
- De bruikleenovereenkomst tussen gemeente en Stichting zal worden vernieuwd 
 

Spreekt uit dat:  
- De continuïteit van het werk van de Stichting Dierenweiden Lelystad steun verdient 

vanuit de gemeentelijke begroting 

Roept het college op  
- Om met de Stichting Dierenweiden Lelystad in gesprek te gaan over de mogelijkhe-

den tot de benodigde structurele financiële ondersteuning en de resultaten van dit ge-
sprek terug te koppelen naar de raad.  

 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
 
Ingediend door de fracties van:  
 
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Cameratoezicht deponeren afval 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- Lelystad een schone stad wil zijn 

- Er mogelijkheden komen in de APV tot cameratoezicht 
- Er illegaal afval gedeponeerd wordt op plaatsen waar dat niet mag  

 
Draagt het college op  

- Op plaatsen waar illegaal afval wordt gedeponeerd cameratoezicht toe te passen 
- Zo daders op te sporen en deze te beboeten 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  incidenteel groot onderhoud en structureel klein onderhoud ruiterpaden 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- Lelystad een ruiterroutenetwerk heeft in de bossen  
- Dit ruiterroutenetwerk achterstallig onderhoud kent 
- Het paardenplatform heeft gevraagd dit ruiterroutenetwerk te onderhouden 

 
Draagt het college op  

- Incidenteel groot onderhoud toe te passen op het netwerk  
- Structureel klein onderhoud in te passen voor het netwerk  

 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  groene ontmoetingsplaats Bataviahaven 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- Bij Bataviahaven een braakliggend terrein ligt met geen directe bestemming en een 
rommelige uitstraling 

- Er een idee is ingediend om van dit braakliggende terrein een park te maken. 
 
Draagt het college op  

- Een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een (tijdelijke) groene ontmoetings-
plek op het braakliggende terrein, rekening houdend met het bestemmingsplan.  

 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  opzetten Coöperatie van ondernemers voor onderhoud openbare ruimte  
 (grijs, groen en water) 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Overwegende dat  

- De openbare ruimte (groen, grijs en water) in Lelystad wordt voor een groot deel on-
derhouden door diverse ondernemers middels aanbestedingen; 

- De cohesie tussen deze ondernemers er niet is omdat de ondernemers veelal van 
buiten de stad komen en het onderhoud in diverse brokken en plaatsen is opgedeeld;  

- Er kansen zijn (duurzaamheid, regionale economie, participatie werkzoekenden, ver-
minderen overhead, effectiviteit en efficiency) om betrokken lokale ondernemers te 
betrekken om het onderhoud openbare ruimte naar een structureel hoger plan te til-
len.  
 

Verzoekt het college 
- Om samen met de initiatiefnemers (blijkt uit de motie niet meer wie dit zijn, benoem 

op de een of andere manier) een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren of het moge-
lijk is om een lokale coöperatie op te zetten voor het onderhoud van de openbare 
ruimte (groen, grijs en water) met lokale ondernemers; 

- De uitkomsten terug te koppelen naar de raad, eventueel vergezeld van een raads-
voorstel.  

 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ingediend door de fracties van:  
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Meer winkels en café’s in het stadshart 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Constaterende dat  

- Er veel leegstand is in het stadshart 
- Er relatief weinig gevarieerd winkelaanbod is in Lelystad 
- Inwoners uitwijken naar andere steden voor hun inkopen 
 

Overwegende dat  
- Het voor het stadshart en de lokale economie een boost zou zijn dat er meer gevari-

eerder winkelaanbod is, incl. grotere merkwinkels (Zara, Primark, enz.).  

Verzoekt het college:  
- Met deze winkels in gesprek te gaan over vestiging in Lelystad.  
 

en gaat over tot de orde van de dag,  
 
 
Ingediend door de fracties van:  
 
 
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Uitgaansgelegenheid jongeren 14-20 jaar 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Constaterende dat  

- Geen of bijna geen uitgaansgelegenheid is voor de jongere jeugd 14-20 jaar; 
- Jongeren dan blijven hangen op plaatsen waar dit ongewenst is;  
- Het ook voor deze jongeren aantrekkelijk moet zijn om in hun vrije tijd te verpozen 
 

Overwegende dat  
- Het voor deze jongeren fijn zou zijn om ook uit te kunnen gaan.  

Verzoekt het college:  
- Een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en te bekijken of er ondernemers zijn die 

een uitgaansgelegenheid willen vestigen voor deze doelgroep. 
 

en gaat over tot de orde van de dag,  
 
 
Ingediend door de fracties van:  
 
 
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Buslijn Hollandse Hout 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Constaterende dat  

- Er geen buslijn is naar het Hollandse Hout (vanuit Stadshart en scholen). 
- Dit voor jongeren en ouderen belemmerend werkt om hier uit te gaan, te verpozen, te 

winkelen en scholen alleen met de fiets bereikbaar zijn.  
 

Overwegende dat  
- Het openbaar vervoer vanuit Hollandse Hout noodzakelijk is. 

Verzoekt het college:  
- Een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en te bekijken of deze buslijn ingesteld 

kan worden  
 

en gaat over tot de orde van de dag,  
 
 
Ingediend door de fracties van:  
 
 
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Gratis Parkeren Stadshart 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Constaterende dat  

- Betaald parkeren belemmerend werkt om te komen winkelen, verpozen in het Stads-
hart 

 
Overwegende dat  

- Inwoners meer in het stadshart verpozen en uitgeven als er gratis parkeren wordt in-
gesteld.  

Verzoekt het college:  
- Gratis parkeren in te voeren 
 

en gaat over tot de orde van de dag,  
 
 
Ingediend door de fracties van:  
 
 
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Alle fietspaden vrijgeven voor geel en blauw kenteken 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Constaterende dat  

- Het rijden met scooters en brommers op de dreven erg gevaarlijk is.  
 

Overwegende dat  
- Ongelukken voorkomen moeten worden en de veiligheid voor scooter- en brommerrij-

ders te waarborgen. 

Verzoekt het college:  
- Alle fietspaden vrij te geven voor gele en blauwe kentekens 
 

en gaat over tot de orde van de dag,  
 
 
Ingediend door de fracties van:  
 
 
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Scholen moeten later beginnen 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Constaterende dat  

- Vroege tijden om te beginnen onnatuurlijk zijn om goed te presteren. Het veroorzaakt 
concentratieproblemen en zelfs depressies.  

 
Overwegende dat  

- Kinderen goed moeten kunnen presteren op school, later beginnen meer past bij hun 
piekmomenten en ontwikkeling (uit onderzoek gebleken).  

Verzoekt het college:  
- Met de scholen te overleggen dat zij later gaan beginnen.  
 

en gaat over tot de orde van de dag,  
 
 
Ingediend door de fracties van:  
 
 
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Strand bij het skatepark 
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Constaterende dat  

- Het skatepark Zilverpark goed bevalt en daar water in de buurt is dat ook benut kan 
worden voor recreatie 

 
Overwegende dat  

- Kinderen in de zomer ook willen recreëren en dat het water bij het stadshart (Zilver-
park) nu nog niet gebruikt wordt daarvoor, maar wel mogelijkheden biedt. 

Verzoekt het college:  
- Een strandje aan te leggen bij het Skatepark voor recreatiemogelijkheden jeugd. 
 

en gaat over tot de orde van de dag,  
 
 
Ingediend door de fracties van:  
 
 
 



  

CONCEPTMOTIE 

 
 
Raadsvergadering: 8 en 15 november 2016 
Agendapunt: Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 
Onderwerp:  Kermis andere locatie en uitbreiden  
 
 
De raad van de gemeente Lelystad bijeen, 
 
Constaterende dat  

- Er in Lelystad een kermis wordt georganiseerd die nog niet zo goed bekend is en vrij 
klein is. 

 
Overwegende dat  

- Kinderen kermis leuk vinden, maar wel graag een grote kermis op een goede locatie.  

Verzoekt het college:  
- Twee keer per jaar een grote kermis te organiseren waar veel bekendheid aan wordt 

gegeven op een grotere mooiere locatie.  
 

en gaat over tot de orde van de dag,  
 
 
Ingediend door de fracties van:  
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