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INFORMATIEBULLETIN nr. 2 
Onderwerp: de toekomst van het Flevo Golf Resort 

 

Dit informatiebulletin is bedoeld om het aantal berichten in uw mailbox te beperken. Hierin leest u 
de meest recente informatie over de ontwikkelingen rondom de toekomst van de golfbaan en de 
impact hiervan op het Flevo Golf Resort.   
 
Dit bulletin is net als eerdere publicaties ook te lezen op de website van de bewonersvereniging 
(www.BFGR.nl). Op deze manier kunnen ook niet-leden deze informatie tot zich nemen. 
 
Er is geen nieuws te melden waarop direct geacteerd dient te worden. Hieronder vindt u een 
overzicht van de gezette stappen vanaf medio december 2018 tot medio januari 2019.  
 

• Onder leiding van Algemeen Bestuurslid Tom van der Wekken is de werkgroep Toekomst FGR 
van start gegaan en enkele keren bij elkaar gekomen. Tijdens de extra ledenvergadering van 
29 januari a.s. zal namens deze werkgroep een update worden gegeven van de activiteiten 
tot dat moment.  

 

• De nieuwjaarsreceptie van de gemeente in het stadhuis is bezocht. Van de gelegenheid is 
door Tom van der Wekken gebruik gemaakt om met de burgemeester en de 
verantwoordelijke wethouder kort te spreken over de ontwikkelingen in het FGR. Daarna is 
door de werkgroep een afspraak gemaakt met de wethouder om met haar te spreken over 
de toekomst van het FGR en de positie en opvattingen van de gemeente.  
 

• Het inwinnen van juridisch advies is gaande en dient om eventueel mogelijke vervolgstappen 
in kaart te brengen. De verkregen informatie zal na afronding van de inventarisatie met de 
leden worden gedeeld. Bij de inventarisatie zal ook worden gekeken naar de kans van slagen 
van een eventueel juridisch traject. Vanzelfsprekend worden er geen vervolgstappen gezet 
zonder raadpleging van de leden. 
 

• Er is gesproken met Unigolf. Tijdens dit gesprek heeft de voorzitter erop aangedrongen om 
het opzeggen van de Speelrecht en Gebruiksovereenkomst met de  Golfclub een jaar uit te 
stellen. Wij hebben de reactie van Unigolf hierop even afgewacht. Helaas heeft Unigolf  tot 
op heden geen gehoor aan ons verzoek gegeven. Zij zijn en blijven van mening dat het 
voorgelegde (door de gemeente afgewezen) plan het beste is voor alle partijen. 

 

• Ook is er contact geweest met het bestuur van de Golfclub. Zij richten zich o.m. op het 
onderzoeken van de verschillende exploitatiemogelijkheden van een golfbaan in Lelystad en 
mogelijk juridisch verweer tegen de opzegging van de Speelrecht en Gebruiksovereenkomst. 
Nieuwsbrieven van de Golfclub zijn terug te vinden op de website www.gcflevoland.nl.  

 
De belangen van de golfclub zijn niet volledig gelijk aan de belangen van de bewoners. Het 
bestuur van de Golfclub is verantwoordelijk voor de communicatie aan haar leden.  

  

http://www.bfgr.nl/
http://www.gcflevoland.nl/
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En verder: 
 

• Het bestuur blijft vanzelfsprekend bij Unigolf aandringen op het goed uitvoeren van het 
reguliere onderhoud van de wijk, aanleg van de beloofde speeltuin etc. 

 

• Naast de gesprekken met gemeente, Unigolf en de Golfclub onderhouden we ook nauw 
contact met de bewonersvereniging van het Golfpark. 

 

• Wij zien nog steeds een toename van het aantal nieuwe leden, wat een goede ontwikkeling 
is! Spreekt u buren die nog geen lid zijn van de BFGR, informeer hen dan op de mogelijkheid 
lid te worden via onze website www.BFGR.nl. Samen staan we sterker!  

 

• Wees terughoudend met het delen van informatie aan niet-belanghebbenden, zoals 
bijvoorbeeld de media. Wij willen voorkomen dat dit de belangen van de BFGR, haar leden 
en overige bewoners van het Flevo Golf Resort schaadt.  

 

• Heeft u informatie die van belang kan zijn voor de werkgroep: deelt u dit alstublieft via het 
mailadres werkgroep@bfgr.nl. Uw bijdrage is welkom en wordt zeer gewaardeerd! 

 
Nog steeds geldt: elke actie van het bestuur is gericht op het verkrijgen van duidelijkheid en op een 
constructieve wijze in gesprek gaan en blijven met alle betrokken partijen. Bij besluitvorming die kan 
leiden tot het zetten van belangrijke vervolgstappen zal raadpleging volgen van de leden. 
 
Tijdens de extra ledenvergadering op 29 januari a.s. zullen wij u verder informeren en de mening van 
de leden peilen ten aanzien van de richting die het bestuur volgens u zou moeten kiezen.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Namens het bestuur, 
 
Fred Kempers, voorzitter.  
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