
 

Inleiding 
Op 25 oktober vond de eerste 0320 motiemarkt plaats. Van de 32 door inwoners en lokale organisaties 
ingezonden moties was het grote merendeel aanwezig om de ideeën toe te lichten. Wij hebben deze avond 
veel plezierige en interessante gesprekken gevoerd met creatieve en bevlogen inwoners. 
 
Hieronder staat beschreven wat de PvdA fractie met de inzendingen wil doen. Wij realiseren ons dat de 
aangeleverde motietekst soms niet goed overeenstemt met de eigenlijke bedoeling van de initiatiefnemer. 
Maar onze beoordeling (steeds cursief weergegeven)  moet noodzakelijkerwijs wel betrekking hebben op die 
aangeleverde motietekst. In voorkomende gevallen doen we alternatieve suggesties. 
 
Wij danken alle  initiatiefnemers voor hun enthousiaste deelname. 
 

Gemeenteraadsfractie PvdA Lelystad 
 

Motie 1: ‘50 gitaren’ laten spelen in stadhuis ter ere van 50 jarig bestaan Lelystad 
Leuk initiatief van een vereniging in oprichting. De verschillende speelgroepen die inmiddels zijn ontstaan, 
oefenen nu nog in de muziekwinkel in de Gordiaan. Die locatie is daarvoor nu al te klein. De Kubus zou een 
logische verbinding zijn, en initiatiefnemers gaan daar ook mee in gesprek. 
 
Het lijkt ons goed als de organisatie van het 50 jarig bestaan gewezen wordt op dit initiatief. Het programma 
van de viering hoeft echter niet in de gemeenteraad te worden besloten. Wij adopteren deze motie daarom 
niet zelf.  Als de motie wel wordt ingediend, zullen we hem (in huidige vorm) wel steunen. 

Motie 2: Sloop 2 lagere scholen tbv seniorenbouw 
De school en peuteropvang zijn goed gevuld met kinderen uit de buurt. Voor ervaren overlast zijn andere 
kanalen, bijvoorbeeld de wijkagent. Deze motie adopteren wij niet. 

Motie 3: Binnenstad fietsvrij en andere tijden laden en lossen 
In het centrale winkelgebied is fietsen tijdens winkeltijden al niet toegestaan. Dit onderwerp komt overigens 
geregeld in de gemeenteraad terug. Deze motie adopteren wij niet. 

Motie 4: Praktische uitvoerbaarheid gescheiden afval bij appartementen regelen 
Het afval inzamelbeleid komt op korte termijn in de gemeenteraad ter sprake. Afvalscheiding bij 
appartementen is daarbij een aandachtspunt, en deze motie is een signaal dat wij daar zullen meenemen. Op 
dit moment adopteren wij deze motie nog niet.  Het lijkt ons wel wenselijk dat initiatiefnemer t.z.t. een tijdige 
uitnodiging krijgt voor de inspraaksessie afvalbeleid. 



Motie 5: Buurtwinkel Lelystad-Haven, tevens sociale ontmoetingsplaats 
Buurtbewoners die de super zien verdwijnen en dan op buurtschaal zelf een buurtwinkel starten: wij kennen 
het initiatief en zijn er enthousiast over. De vraag aan de gemeente is nog weinig concreet, en dus zullen we 
deze motie op dit moment niet adopteren . 

Motie 6: Het ontwikkelen van een kunsthal met kunst gelinkt aan Flevoland 
Het stichten van musea en kunsthallen is geen taak van de gemeente. Wij zouden het toejuichen als dit van 
de grond komt, maar dit moet vanuit de samenleving worden georganiseerd. Zie ook hoe de atelierroute de 
afgelopen jaren is gegroeid. Wij adviseren de initiatiefnemers om met bestaande kunst initiatieven (zoals 
Stichting Culturale) contact op te nemen. Deze motie adopteren wij niet. 

Motie 7: Vooraf bekendmaken dat onze recreatiemogelijkheden zeer goed 
toegankelijk zijn voor mensen met handicap 
Dit vinden wij een goed idee tegen bijna verwaarloosbare kosten. Uitvoering door citymarketing ligt voor de 
hand. Deze motie adopteren we graag. 

Motie 8: Aandacht en meer informatie over en op Werkeiland (ons erfgoed) voor 
eigen inwoners en toeristen 
Deze wens bestaat al langer. Het zou inderdaad goed zijn om ter plekke meer toelichting te geven over het 
historisch belang van het werkeiland. De kosten van dit idee zijn redelijk beperkt, alhoewel het niet duidelijk is 
of er qua onderhoud ook nog kosten moeten worden begroot. 
 
Komende dinsdag besluit de gemeenteraad om budget ter beschikking te stellen voor regionale versterking 
van vrijetijdseconomie kust. Bebording op het werkeiland maakt geen onderdeel uit van dat plan, maar past er 
inhoudelijk wel bij. Het kan zijn dat er gedurende uitvoering van dat project (komend jaar) meevallers optreden, 
of dat het potje “onvoorzien” niet wordt opgebruikt. Wij willen voorstellen om in dat geval maximaal 15000 euro 
van het overschietend projectbudget ter beschikking te stellen voor informatieborden op het werkeiland. Wij 
doen een nieuw tekstvoorstel met die strekking. 

Motie 9: Aantrekkelijkheidsindex positie gemeenten verhogen, zwakke factoren 
versterken 
Het is maar de vraag of een hogere plaats op deze ene index een belangrijk marketing instrument is. Het is 
onze continue gezamenlijke opdracht om van Lelystad een aantrekkelijke vestigingsplaats te maken en te 
houden. Los van welke index je daarbij belangrijk vindt en welke andere indexen daardoor ook niet. Wij 
adopteren deze motie daarom niet zelf.  Als de motie wel wordt ingediend, zullen we hem (in huidige vorm) 
mogelijk wel steunen. 

Motie 10: Beleid ontwikkelen geleidelijke afbouw percentage niet westerse 
allochtonen naar landelijk gemiddelde 
Deze motie adopteren wij niet. 

Motie 11: Ouderen voor ouderen: vitale ouderen helpen de niet-vitale ouderen 
Dit is een mooi initiatief. Wens is om in contact te kunnen komen met senioren die wellicht vrijwillig wat voor 
anderen zouden willen doen. Een soortgelijke wens ligt ook bij de OSOL, die senioren graag wil wijzen op 
alles wat er in Lelystad te doen is na pensionering. 



 
Het lijkt ons een prima idee om inwoners enige tijd na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te 
informeren over nieuwe mogelijkheden van deze nieuwe levensfase. Dan kan het gaan om specifiek 
activiteiten aanbod, mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, en andere zaken. Zo’n informatiebrief kan in overleg 
met OSOL en andere relevante organisaties worden opgesteld. Wij doen een nieuw tekstvoorstel voor de 
motie. 

Motie 12: Lelystad meer onder de aandacht te brengen als wandelgebied 
/recreatief gebied 
Het is ons niet helemaal bekend wat de reikwijdte van Wandelnet is, en daarom kunnen wij deze motie niet 
goed inschatten. Wij adopteren deze motie daarom niet zelf.  Als de motie wel wordt ingediend, zullen we hem 
(in huidige vorm) wel steunen. 

Motie 13: Do 17/18 aug een kleinschalig gratis festival bij station voor 
Lowlandgangers (tussenstop) 
Wij vinden het een prima idee om de korte tijd die Lowlands gangers in Lelystad zijn te gebruiken om ze een 
positievere herinnering te geven dan het gevecht om een plek in overvolle bussen. Dit hoort in de basis meer 
thuis bij Citymarketing en Underground, en daar zijn ook al contacten mee gelegd. Normaal gesproken zou dat 
ook binnen bestaand budget moeten worden gefinancierd, en anders zou het college (en niet de 
gemeenteraad) over een subsidieverzoek moeten besluiten. Maar het gaat hier om een zo beperkt bedrag dat 
we het precedent van de zandtovenaar volgen, en deze motie zullen adopteren. 

Motie 14: "Onafhankelijk onderzoek infrastructuur/openbaar vervoer 
De voorgestelde motietekst stemt niet overeen met de belangrijkste wens van initiatiefnemers (OSOL). In ons 
gesprek kwamen twee belangrijke punten naar voren: de dekking van het busnetwerk en specifiek de 
bereikbaarheid voor senioren, en informatie aan met name recent gepensioneerde senioren over de 
mogelijkheden die deze nieuwe levensfase biedt. Voor dat laatste punt verwijzen we graag naar motie 11. 
 
Bij het busnetwerk is er sprake van “witte vlekken”, waar senioren geen bushalte onder bereik hebben. 
Bereikbaarheid van de Kempenaar is daarvan het meest concrete voorbeeld. Helaas komt dit signaal niet 
onverwacht: toen de gemeenteraad in september 2012 besloot om de Kempenaar uit het lijnennet te 
schrappen, protesteerde de PvdA daar tegen. Helaas kreeg dat protest op dat moment alleen steun van SP en 
GroenLinks, en een meerderheid van de raad ging dus mee in het voorstel van wethouder Jansen. 
 
Voor dit moment lijkt ons de meest kansrijke verbetermogelijkheid om aan te sluiten bij de buurtbus die nu in 
noordelijk Lelystad in oprichting is. Mogelijk kan die onderweg ook de Kempenaar aandoen, net als de wijkbus 
nog een aantal jaar heeft gedaan. Wij adviseren de OSOL om daarvoor in contact te treden met de 
buurtbusvereniging, en zouden het ook waarderen als de wethouder van verkeer daar een extra inspanning 
voor zou willen doen. Mocht er een motie worden ingediend voor betere bediening van de Kempenaar, dan 
zullen wij deze waarschijnlijk steunen. Maar gezien het feit dat wij dit al eerder (zonder succes) hebben 
geprobeerd, nemen wij hiervoor op dit moment even niet het initiatief. 

Motie 15: Spel aan huis, ontwikkeling kinderen 1 tm 6 jaar 
Het initiatief vinden we goed, maar er is wat ons betreft niet eerst een onderzoek voor nodig. Het is zinvoller 
om hierover in gesprek te treden met de GGD of andere instellingen die zich met jonge kinderen bezighouden. 
Het college kan hierin bemiddelen, en wij doen een tekstvoorstel met die strekking. 



Motie 16: Bounty en Batavia-werf experience ontwikkelen 
Een groot deel van de Lelystadse externe communicatie is al gericht op de kust. De motie in huidige vorm 
vinden wij daarom niet nodig. Deze motie adopteren wij niet. 

Motie 17: Van het Woldpark een stadspark maken met horeca, speeltuin enz. 
Dit is een interessant idee, dat ook goed kan passen bij toekomstige ontwikkelingen in het stadshart. In 
hoeverre het ook financieel haalbaar is, is nog niet duidelijk, maar dat kan worden uitgezocht. Als het 
Woldpark meer het karakter krijgt van “groene uitloop” van het centrum, dan is ook een aantrekkelijke 
verbinding tussen beide locaties van belang. Ook daar zien we mogelijkheden voor. Verder lijkt dit idee goed 
te verenigen met het initiatief voor een stadsbad vanuit de Inwonerspartij. 
 
We hebben wel bedenking bij het opnemen van een (nieuwe) speeltuin. Afgelopen jaren is in Lelystad fors (en 
pijnlijk) bezuinigd op speelgelegenheden, en daarom vinden we het niet voor de hand liggen om op dit 
moment nieuwe speeltuinen te maken. Wij adopteren de motie daarom niet in huidige vorm. 

Motie 18: Jaarlijkse ontbijtsessie met inkoop en opdrachtgevers Gemeente 
inzake inkoopbeleid (toelichting) 
Dit lijkt ons een prima idee. Hoe meer Lelystads werk gedaan kan worden door Lelystadse bedrijven, hoe 
beter. Wij wensen deze motie te adopteren. 

Motie 19: Opzetten van een familiehuis voor jongeren (kwetsbaar en 
niet-kwetsbaar) 
Een bevlogen en warm idee. In hoeverre het haalbaar of realistisch is, kunnen wij niet goed beoordelen. Voor 
dit soort initiatieven lijkt Stichting Welzijn een logisch aanspreekpunt. Initiatiefneemster heeft daar ook al 
contact mee. Wij adopteren deze motie niet. 

Motie 20: Herziene bruikleenovereenkomst Gemeente en Stichting Dierenweiden 
structureel opnemen in begroting dat dierenweiden wordt ondersteund, zodat 
voortbestaan niet in gevaar komt 
Wij dragen de dierenweides een warm hart toe, en zouden graag zien dat ze in huidige vorm blijven 
voortbestaan. Over de inhoud van de dienstverleningsovereenkomst gaat de gemeenteraad niet. Wel zien we 
graag dat het college de gesprekken over die overeenkomst in gaat met de insteek om beide dierenweides 
voor Lelystad te behouden. Daarvoor doen we een tekstvoorstel. 

Motie 21: Cameratoezicht op plaatsen waar illegaal zwerfafval wordt 
gedeponeerd 
Cameratoezicht mag wat ons betreft alleen als het absoluut nodig is voor veiligheid cq. openbare orde. In 
andere gevallen weegt privacy zwaarder. Deze motie adopteren wij niet. 

Motie 22: Het in ere herstellen van verwaarloosde plaatsen ruiterroutenetwerk 
Dit initiatief is ons natuurlijk vanuit ons bezoek in september al bekend. Tijdens die buitenraad bijeenkomst 
kregen we ook te horen over de (goede) ervaringen in de samenwerking tussen gemeente en MTB club, 
waardoor Lelystad een onderscheidend en goed onderhouden mountainbike parcours heeft. Een vergelijkbaar 
samenwerkingsmodel zouden wij ook voor de ruiterpaden toejuichen. Initiatiefnemers geven aan daar ook 



positief tegenover te staan. Daarvoor is wel nodig dat er een goede beginsituatie wordt gecreëerd, met een 
logisch netwerk van goed berijdbare paden. 
 
Indien de motie in die richting kan worden geherformuleerd, zullen wij hem graag adopteren. Een tekstvoorstel 
nemen we in bijlage op. 

Motie 23: Inrichting braakliggend terrein achter Batavia haven 
Het terrein ligt niet braak, maar is tijdelijk ingericht in afwachting van realisatie van nieuwe bouwblokken van 
Bataviahaven. Die plannen zien wij graag nog gerealiseerd worden, dus zijn wij niet voor een 
bestemmingswijziging van dit terrein. Initiatiefneemster gaf aan dat vooral de plek waar voorheen Paviljoen 
Lucht stond opgesteld op dit moment lelijk oogt. Wellicht kan het college daar nog wat aan doen. Maar deze 
motie adopteren wij niet. 

Motie 24: Oprichten coöperatie onderhoud openbaar groen, grijs en water 
Lijkt ons een prima idee, als het ook haalbaar is. Juridisch kon dat nog wel eens lastig liggen in verband met 
aanbestedingsregels. Ook uit andere gemeenten zijn ons nog geen ervaringen met dit model bekend. 
Desalniettemin vinden we de denkrichting interessant, waarbij het werkbedrijf een logische partner kan zijn. 
Zodat ook meer Lelystadse langdurig werklozen bij Lelystadse aannemers aan de bak komen. Die verbinding 
zien wij ook graag in de motietekst terug, en dan zullen we hem kunnen steunen. In de huidige vorm 
adopteren we de motie niet. 

Motie 25: Uitbreiden stad met meer winkels en horeca 
Meer en diverser winkelaanbod is een wens van ons allen. Echter de gemeente kan ondernemingen niet 
dwingen om zich hier te vestigen. Het enige dat wel kan is om te proberen het stadshart zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken, en dit heeft continu aandacht van de gemeenteraad. Deze motie adopteren wij niet. 

Motie 26: Uitgaansgelegenheid creëren jeugd 14-20 
In het gesprek bleek dat het niet om een aparte fysieke locatie gaat, maar echt om de activiteiten. Die zouden 
dan prima in de Underground kunnen passen. Het lijkt ons goed als dit idee met de Underground wordt 
besproken. Wij doen daarvoor een tekstvoorstel. 

Motie 27: Buslijn Hollandse Hout – Centrum – Scholen 
Het lijnennetwerk van de stadbus is in 2011 voor het laatst opnieuw bedacht, en pas in 2021 (wanneer het 
contract met Arriva afloopt) gaat dat weer gebeuren. Er is inderdaad een aantal buurten dat niet op het 
lijnennetwerk is aangesloten. Recent is daarom de mogelijkheid gemaakt om een buurtbus te laten rijden. 
Arriva zorgt voor de bus, maar hij moet gereden worden door vrijwilligers uit de buurt zelf. In noord Lelystad 
(Golfpark en andere buurten) is daar al een initiatief voor. Een soortgelijk initiatief is ook in zuidelijk Lelystad 
mogelijk, en zouden wij ook toejuichen. Het is echter niet iets waar de gemeenteraad nu wat aan kan doen, en 
dus adopteren wij deze motie niet. 

Motie 28: Gratis parkeren in stadshart 
Het zou mooi zijn als dit zou kunnen, maar dan ontstaat er een gat van bijna 3 miljoen euro per jaar in de 
begroting. Die moet dan dus ergens anders bezuinigd worden. Wij zijn daar niet voor, en dus adopteren wij 
deze motie niet. 



Motie 29: Fietspaden vrijgeven voor blauw en geel kenteken 
Wij snappen dat er risico’s zitten aan brommers op de dreven. Echter brommers op de fietspaden is weer 
gevaarlijker voor fietsers. Het is dus kiezen tussen twee kwaden, en in het verleden is de keus voor brommers 
op de dreef bewust gemaakt. 
 
Er is echter een nieuw gemeentelijk verkeersplan in voorbereiding, en we verwachten dat de gemeenteraad 
daar volgend jaar over gaat spreken. Dat is natuurlijk een prima moment om hier opnieuw naar te kijken. Op 
dit moment adopteren wij deze motie niet.  Het lijkt ons wel wenselijk dat initiatiefnemer t.z.t. een tijdige 
uitnodiging krijgt voor de inspraaksessie over het nieuwe verkeersplan. 

Motie 30: Scholen moeten later beginnen 
Een creatieve gedachte, waar de gemeente helaas niet over gaat. Initiatiefneemster gaat op de scholen zelf 
een handtekeningenactie beginnen, en wij wensen haar daarbij veel succes. Deze motie adopteren wij niet. 

Motie 31: Strandje bij skatepark Zilverpark 
Een leuk idee, maar het water van de Zilverparkvijver lijkt ons niet geschikt om te zwemmen. En we zijn bang 
dat het erg veel werk zou zijn om de vijver daar wel geschikt voor te maken, en vooral om hem geschikt te 
houden. Wij adopteren deze motie niet. 

Motie 32: Grotere kermis op betere locatie 
De gemeente gaat niet over de grootte van de kermis - dat is grotendeels aan kermisexploitanten zelf. De 
gemeente gaat wel over de locatie. De gemeenteraad praat binnenkort waarschijnlijk weer over 
evenemententerreinen. Wij adopteren deze motie niet.  Het lijkt ons wel wenselijk dat initiatiefnemer t.z.t. een 
tijdige uitnodiging krijgt voor de inspraaksessie over evenemententerreinen. 
 
 
 

 

  



Nieuw tekstvoorstel Motie 8 
 
Overwegende dat: 

● Lelystad trots mag zijn op haar historie; 
● Het werk-eiland Lelystad-Haven kan worden beschouwd als een bijzonder stukje historisch Lelystad, 

interessant voor zowel inwoners als toeristen; 
● Op het werkeiland informatieborden met een toelichting van die bijzondere historie tot nog toe 

ontbreken; 
● De kosten voor het plaatsen van informatieborden relatief beperkt zijn; 
● De gemeenteraad onlangs heeft besloten om geld vrij te maken voor “regionale versterking 

vrijetijdseconomie kust”, teneinde onder andere een waterwandelweg en een ATB parcours te 
realiseren; 

● Bij fysieke projecten soms (maar niet altijd) geld overblijft door kostenmeevallers of onderuitputting van 
het budget “onvoorzien”; 

 
Spreekt uit dat: 

● Het plaatsen van informatieborden op het werkeiland ook aansluit bij de intentie van de regionale 
versterking vrijetijdseconomie kust; 

 
Verzoekt het college om: 

● In het geval er budget resteert na uitvoering van de geplande ingrepen voor versterking 
vrijetijdseconomie kust, hiervan maximaal 15.000 euro beschikbaar te stellen voor het verbeteren van 
de informatievoorziening op het werkeiland; 

● In het geval er geen budget resteert, te bezien of op een andere manier de informatievoorziening op 
het werkeiland kan worden verbeterd; 

  



Nieuw tekstvoorstel Motie 11 
 
Overwegende dat: 

● Ouderenorganisaties aangeven dat veel senioren niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor 
vrijwilligerswerk; 

 
Verzoekt het college om: 

● Inwoners die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken enige tijd na die datum een informatiebrief cq. 
informatiepakket te sturen, waarin de mogelijkheden van deze nieuwe levensfase worden toegelicht; 

● Voor de inhoud van de informatiebrief in overleg te treden met OSOL en andere relevante organisaties; 

  



Nieuw tekstvoorstel Motie 15 
 
Overwegende dat: 

● Het belangrijk is dat alle jonge kinderen in Lelystad een gelijkwaardige start maken; 
● Kinderen zich ontwikkelen door spel; 
● Niet alle Lelystadse gezinnen in staat zijn om spelgedrag bij jonge kinderen (0-6 jaar) te bevorderen; 
● Bovenstaande punten passen en aansluiten in de huidige visie en het beleid van de gemeente; 

 
Verzoekt het college om: 

● Het project ‘spel aan huis’ nader uit te werken in samenspraak met bestaande Lelystadse organisaties, 
die zich bezig houden met deze doelgroep, zoals bijvoorbeeld de GGD; 

● Daarbij ook te inventariseren welke kosten daarmee gemoeid zijn en na te gaan of dit passend is in de 
bestaande subsidiëringen; 

● De raad te informeren over de resultaten van deze inventarisering; 
● De raad indien nodig een voorstel te doen over eventuele benodigde aanvullende middelen; 

 
 
  



Nieuw tekstvoorstel Motie 20 
 
Overwegende dat: 

● De Stichting Dierenweiden Lelystad twee kinderboerderijen beheert; 
● De Stichting deze kinderboerderijen geheel beheert dankzij de inzet van gemotiveerde vrijwilligers; 
● De kinderboerderijen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Lelystad; 
● De kinderboerderijen een belangrijke educatieve functie hebben met name op het gebied van 

dierverzorging, diergezondheid en dierenwelzijn; 
● De kinderboerderijen een kans bieden aan vrijwilligers voor het (weer) opdoen van werkervaring en 

werkritme; 
● De gemeenteraad het college in juli 2011 vroeg om een constructie te bedenken waarbij de 

dierenweides wel voor Lelystad behouden blijven, maar niet meer op de gemeentelijke begroting 
drukken; 

● De Stichting de afgelopen jaren voor haar inkomsten afhankelijk is van verkoop van eigen producten, 
evenementen, sponsoring en éénmalige bijdragen; 

● De Stichting aangeeft dat hiermee geen sluitende begroting is te realiseren; 
● De bruikleenovereenkomst tussen gemeente en Stichting zal worden vernieuwd; 

 
Spreekt uit dat: 

● Het wenselijk is dat beide dierenweides in Lelystad kunnen blijven bestaan; 
 
Verzoekt het college om: 

● De gesprekken over de nieuwe dienstverleningsovereenkomst in te gaan met de intentie om beide 
dierenweides voor Lelystad te behouden; 

● De raad t.z.t. te informeren over de uitkomst van deze gesprekken en over eventuele voorliggende 
dilemma’s; 

 

  



Nieuw tekstvoorstel Motie 22 
 
Overwegende dat: 

● De gemeenteraad tijdens het buitenraad bezoek van 20 september goed is geïnformeerd over de 
problemen rondom ruiterpaden; 

● De gemeente de afgelopen jaren goed samenwerkt met MTB Lelystad voor realisatie en onderhoud 
van mountainbike routes; 

● Initiatiefnemers van het paardennetwerk hebben aangegeven open te staan voor een soortgelijk 
samenwerkingsverband voor de ruiterpaden; 

 
Spreekt uit dat: 

● Het wenselijk is om voor het ruiternetwerk tot een soortgelijke samenwerking te komen als voor het 
mountainbike netwerk; 

 
Roept het college op om: 

● Hierover het overleg met vertegenwoordigers van ruiterpad gebruikers te starten, danwel voort te 
zetten; 

● Daarbij ook te inventariseren welke fysieke ingrepen vooraf nodig zijn om tot een goede start situatie te 
komen; 

● De raad te informeren in het geval de samenwerking niet tot stand blijkt te kunnen komen; 
● De raad te informeren in het geval benodigde fysieke ingrepen niet binnen het reguliere 

onderhoudsbudget kunnen worden uitgevoerd; 
 
 
 
  



Nieuw tekstvoorstel Motie 26 
 
Overwegende dat: 

● Er weinig of geen uitgaansgelegenheid binnen de stad is voor de jongere jeugd van 14 tot 20 jaar; 
● Er bij deze leeftijdsgroep een grote behoefte is aan een aantrekkelijke, leeftijd passende en veilige 

uitgaansgelegenheid; 
● Het ontbreken van dergelijke gelegenheid kan leiden tot overlast gevende ‘hang’-jongeren; 
● De stad cq. het stadshart ook voor deze jonge Lelystedelingen aantrekkelijk zou moeten zijn; 

 
Spreekt uit dat: 

● Het wenselijk is dat in deze behoefte wordt voorzien; 
 
Verzoekt het college om: 

● In overleg met ondernemers en/of Underground en/of Welzijn Lelystad na te gaan welke mogelijkheden 
hiervoor zijn; 

● Samen met hen en jongeren uit deze doelgroep de mogelijkheden te onderzoeken en oplossingen te 
formuleren; 

● Hiertoe vervolgens een voorstel aan de raad te doen; 

 

  


