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Nieuwsbrief maart 2020 
 
 
Beste bewoners, 
 
Het zijn spannende dagen die ons allemaal aangaan. 
Corona houdt ons in de ban en in onze woningen. 
 
We hopen u met deze nieuwsbrief toch enige afleiding en informatie te kunnen bieden. 
 
Let op uzelf én op elkaar. 
 
Met een warme groet, 
Mede namens het bestuur van Bewonersvereniging Flevo Golf Resort 
 
Mandy Högl 
Voorzitter 
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GLASVEZELAANLEG 

De KPN-informatieavond heeft begin dit jaar in het GEC plaatsgevonden en er zal met de glasvezelaanleg in maart-
april 2020 worden begonnen. KPN zal op verschillende tijden en op verschillende dagen langs de deuren gaan en u 
voorzien van alle persoonlijke informatie. Mochten zij u dan nog niet treffen, dan zullen zij u middels een 
achtergelaten briefje vragen contact met hen op te nemen. 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u kijken op de website van KPN Glasvezel via de link:  
https://www.kpn.com/w3/internet/glasvezel/plaatsen/lelystad 
 
 
 
 
 

ZICHTBAARHEID VOETGANGERS EN HONDEN 
Terugkomend artikel is het zichtbaar maken van de fietsers, voetganger en honden. Alstublieft laat u zien!! 
Draag reflecterende kleding en loop aan de linkerkant van de weg zodat u het tegemoetkomend verkeer ziet 
aankomen en geen last heeft van achteropkomend verkeer. Er zijn diverse “lampjes” of veiligheidshesjes te koop. 
Voor uw jas of om aan uw hond te bevestigen.   
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TOEKOMST FGR: 
Onlangs heeft het College van Burgemeester en Wethouders, middels een bewonersbrief van 28 februari jl., 
wederom kenbaar gemaakt dat de huidige stand van zaken het college geen aanleiding geeft om haar standpunt te 
heroverwegen. Dit betekent dat het College op dit moment vasthoudt aan haar standpunt. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 september 2019 heeft 95% ingestemd met het voortzetten van de 
gesprekken met de betrokken partijen over de toekomst van het Flevo Golf Resort. Het bestuur is met deze opdracht 
aan het werk gegaan en heeft met de diverse partijen verscheidene keren overleg gevoerd. Met het bestuur van de 
golfclub is een heel goed contact ontstaan en we houden elkaar op de hoogte van onze activiteiten omtrent dit 
thema. Bewonersvereniging FGR, Golfclub Flevoland en Unigolf hebben in een gezamenlijk overleg besloten om de 
gesprekken niet te staken. Ons bestuur heeft een afspraak met de gemeente staan, welke helaas maar begrijpelijk, 
door de coronasituatie is uitgesteld. Zodra dit gesprek heeft plaatsgevonden zal het bestuur u nader informeren. 
 
 

DEFINITIEVE BESTRATING + DREMPELS 
Op zeer korte termijn zal Van Harten volgens planning aanvangen met de definitieve bestrating in de Albatroslaan. 
Ondanks dat we even dachten dat de coronasituatie roet in het geheel zou gooien, kunnen we bevestigen dat de 
definitieve bestrating, de opstelplaatsen en drempels aangelegd gaan worden. De opstelling van de 
containerplaatsen is berekend op het aantal benodigde plekken. Daar waar te kort aan plekken was wordt 
aangevuld. 
De drempels zijn door de bewonersvereniging met een “lokale” Albatroslaan-bewoner ingevuld zodat dit 
weloverwogen gebeurt.  
Na de Albatroslaan zal de definitieve bestrating worden opgepakt richting de Eaglelaan. 
 
 

CALAMITEITEN- WHATSAPP 
Beste Calamiteiten-WhatsApp deelnemers, 
In deze rare tijden willen we graag een “Corona hulp”-WhatsApp groep opzetten. 
Om het voor iedereen die lid is van de Calamiteiten-Whatsapp makkelijk te maken om hier in deel te nemen en zelf 
ook deze keuze te maken, is er in de groep een uitnodiging met een link erin opgestuurd. Zo kunnen we de 
Calamiteiten WhatsApp blijven gebruiken waarvoor die bedoeld is en hebben we een nieuwe WhatsApp groep om 
vraag en aanbod m.b.t. Corona bij elkaar te brengen. 
Je kunt b.v. aangeven of je hulp kunt bieden. Dit kan natuurlijk op allerlei vlakken zijn; van boodschappen doen tot 
een (telefonisch) gesprek. We hopen dat we elkaar (nog) wat makkelijker kunnen helpen in onze mooie buurt. 
Aanmelden voor één of beide groepen kan via veiligheid@bfgr.nl , Commissielid Fred Kempers. 
 
 

UPDATE EVENEMENTENCOMMISSIE 
We zijn verheugd te kunnen melden dat de Evenementen commissie sinds kort aangesterkt is met Cees.  
Tijdens een korte brainstormsessie kwamen de verschillende ideeën al op tafel dus de komende tijd zullen Cees en 
Mandy de ideeën verder uitwerken. Mocht u echter al een idee hebben voor een Evenement (klein of groot), dan 
kunt u deze mailen naar Evenementen@BFGR.nl . 
 

mailto:veiligheid@bfgr.nl
mailto:Evenementen@BFGR.nl
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Golfdag 
De jaarlijkse lanengolfdag, Albatroslaan – Eaglelaan – Birdie-/Parlaan, staat gepland op zaterdag 29 augustus 2020. 
De voorbereidingen zijn begonnen en het belooft weer een mooie dag te worden; 
 
Wie wint de felbegeerde wisselbeker in 2020? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuinendag: 
Om even de Tuinendag alvast onder uw aandacht te brengen, geven Nel en Ciska u alvast een voorproefje. 
Datum : Zaterdag 20 juni Tuinendag. 
Tijd : Om 10:00 uur worden wij verwacht bij de "Tropische Kas" in Beetsterzwaag. 
Na de lunch in brasserie "Prins Heerlijck" rijden wij door naar het Groninger land waar wij om 14:00 uur worden 
verwacht bij "Tuinfleur". 
En zoals vanouds sluiten wij de dag weer af met een diner. 
In mei ontvangt u verdere informatie en kunt u zich aanmelden. 
Een hartelijke tuingroet, Nel en Ciska. 
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Geen maaltijd in het restaurant? Dan komt de maaltijd gewoon naar u toe! 
 
Wist u dat restaurants in onze buurt u graag bedienen met hun heerlijke maaltijden. 
Neem contact op met onderstaande restaurants of kijk op hun websites. Wij wensen u een smakelijk eten! 
 

 
Aan Ut Water: www.aanutwater.nl  
IJsselmeerdijk 17, 8221 RC  Lelystad 
T: 0320 – 263 663 WhatsApp 06 – 571 827 27 
 
 

 
 
 
 
Las Tapas Traiteur: www.lastapasbezorgen.nl  
T: 0320 – 841 676 Whatsapp 06 – 826 185 86 
 
 
 

 
 
 
 
 
Restaurant Silver: www.restaurantsilver.nl, 
T: 0320 – 417 645 WhatsApp 06 – 836 584 93 
 
 
 
 

 
 
 
De Brass: https://www.debrass.nl/  
T: 0320 – 260 286 WhatsApp: 06 – 533 255 67 
 
 
 

http://www.aanutwater.nl/
http://www.lastapasbezorgen.nl/
http://www.restaurantsilver.nl/
https://www.debrass.nl/
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Lemonakis, www.bylemonakis.nl 
Schoonzicht 406, 8242 KH Lelystad 
T: 0320 – 419 782 
 
 
 

 
 
 
Nieuw China 
Agoradek 101, 8224 JL Lelystad 
T: 0320 – 247 795 
 
 
 

 
 
 

**************** 
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