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Nieuwsbrief juli/augustus 2020 
 
 
Beste bewoners van het Flevo Golf Resort, 
 
Van bewoners ontvangen we vragen over uiteenlopende onderwerpen.  
Soms zijn de onderwerpen op te pakken door de bewonersvereniging, maar er zijn ook onderwerpen die bij de 
gemeente of een andere instantie horen.  
Als vereniging, die draait op vrijwilligers, doen wij ons best om uw e-mails te antwoorden.  
Hier gaat soms enige tijd overheen en we vragen hiervoor uw begrip. 
Erg blij zijn we dan ook met de bewoners die zich hebben aangemeld om het bestuur te helpen bij een “projectje” of 
bij bewonerszaken-acties. Ook voormalige bewoners die opnieuw het Flevo Golf Resort hebben gevonden en zich 
dan (weer) gaan inzetten voor de vereniging dragen we een warm hart toe. 
 
Heeft u ook een onderwerp wat u aan het hart ligt of wilt u uw steen(tje) bijdragen bij de vereniging; neemt u dan 
contact op met het bestuur. Wij zien uw bericht graag tegemoet. 
 
Wanneer u lid wenst te worden van de bewonersvereniging zien wij uw aanmelding graag tegemoet. 
 
Met vriendelijk groet, 
Namens het bestuur 
 
Mandy Högl – Voorzitter  Voorzitter@BFGR.nl 
Ellen Boonen – Secretaris  Secretaris@BFGR.nl  
Eelco Schrijver – Penningmeester Penningmeester@BFGR.nl  
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TOEKOMST FGR 
In de nieuwsbrief van maart hebben we het volgende geschreven: Onlangs heeft het College van Burgemeester en 
Wethouders, middels een bewonersbrief van 28 februari jl., wederom kenbaar gemaakt dat zij met de huidige stand 
van zaken geen aanleiding ziet 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% positief gestemd voor het voorzetten van de 
gesprekken met de betrokken partijen over de toekomst van het Flevo Golf Resort op basis van het plan wat is 
gepresenteerd. 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 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 corona situatie is uitgesteld. Zodra dit gesprek heeft plaatsgevonden 
zal het bestuur u nader informeren. 
 
Op 14 mei jl. heeft het bestuur van de BFGR een gesprek gehad met de gemeente. Hierin hebben we, na het 
uiteenzetten van de belangen van de bewoners zoals ons is verzocht in september 2019, wederom gevraagd om een 
gesprek met de gemeente, Golfclub Flevoland, Unigolf en ons bestuur.  
Na het aangeven van Unigolf aan de gemeente, dat de golfbaan per 1 januari 2021 gaat sluiten heeft op dinsdag 
28 juli jl. het overleg met de 4 partijen plaatsgevonden. Zo open en neutraal mogelijk hebben we onze punten 
gedeeld, waarin het bestuur kan aangeven dat een gematigd positieve stap richting het behoud van de golfbaan is 
gezet. Wij houden u op de hoogte. 
 
GLASVEZELAANLEG 
Glasvezel is al op meerdere plaatsen gelegd. Daar waar de kabels geplaatst zijn heeft de aannemer gras gezaaid. We 
hopen dat de groenstrook er spoedig weer netjes bijligt.  
Voor informatie verder informatie inzake glasvezel kunt u terecht op www.glasvezel-noord-lelystad.nl . 
 
DEFINITIEVE BESTRATING + DREMPELS 
De zomervakantie is ook voor Van Harten begonnen.  
Na de zomer zullen de bestratingswerkzaamheden weer aanvangen en zal Van Harten de Albatroslaan verder 
bestraten om daarna de Eaglelaan te gaan bestraten en te voorzien van drempels. 
 
SPEELTUIN 
Sinds begin juli is de speeltuin ingericht en al veelvuldig in gebruik genomen. We zijn blij dat na jaren de speeltuin 
weer een plek heeft gekregen in onze wijk. Unigolf heeft ervoor gezorgd dat de speeltuin ruim is opgezet met de 
toestellen die door de speeltuincommissie zijn uitgezocht. Om het hek zal gras worden ingezaaid. De speeltuin-
commissie zal na de zomervakantie een gezellige opening organiseren. Een exacte datum volgt. 

http://www.glasvezel-noord-lelystad.nl/


 
Bewonersvereniging FlevoGolfResort 

 

Secretariaat : 

Ellen Boonen,  Eaglelaan 134,   8241 AN  Lelystad. 
06-519 481 19, email:  secretaris@bfgr.nl 

https://bfgr.nl 
Bankrekeningnummer NL55 SNSB 0927 831 813 t.n.v. Bewoners FlevoGolfResort 

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40656741 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CALAMITEITEN- WHATSAPP 
Heeft u zich nog niet aangemeld bij de calamiteiten-whatsapp groep van het Flevo Golf Resort? Dit kunt u doen door 
een bericht te sturen naar: veiligheid@bfgr.nl , Commissielid Fred Kempers. 
 

mailto:veiligheid@bfgr.nl


 
Bewonersvereniging FlevoGolfResort 

 

Secretariaat : 

Ellen Boonen,  Eaglelaan 134,   8241 AN  Lelystad. 
06-519 481 19, email:  secretaris@bfgr.nl 

https://bfgr.nl 
Bankrekeningnummer NL55 SNSB 0927 831 813 t.n.v. Bewoners FlevoGolfResort 

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40656741 

 

 
 
GOLFDAG 
De jaarlijkse lanengolfdag, Albatroslaan – Eaglelaan – Birdie-/Parlaan, vindt plaats op zaterdag 29 augustus en zal, 
met enige wijzigingen in het organiseren in verband met de RIVM-richtlijnen, gewoon doorgaan. 
Heeft u zich al aangemeld bij Liesbeth van Essen; Liesbethvanessen4@gmail.com ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUINENDAG 
De Tuinendag stond gepland op 20 juni maar is nu verplaatst naar zaterdag 3 oktober. 
We gaan de tuin in Groningen TuinFleur bezoeken en zoals vanouds sluiten wij de dag af met een diner. 
Aan een verder programma wordt nog gewerkt. Noteert u de datum vast in uw agenda?  
Een hartelijke tuingroet, Nel Jager en Ciska Boerema. 
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ACTIVITEITEN COMMISSIE 
Er kan weer gebridged worden!! Iedere woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur kan er in restaurant Aan Ut Water 
bij Flevo Marina gebridged en binnenkort ook weer geschilderd worden.  
Wanneer u met de auto komt, kunt u door de slagboom rijden en een uitrij-muntje vragen in het restaurant. 
Wanneer u geïnteresseerd bent in deze activiteiten kunt u een bericht sturen naar Marcel Huijbregts via 
huijbregts.blanken@gmail.com . 
Namens Marcel Huijbregts tot ziens bij Restaurant Aan Ut Water. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOBIEL BEREIK 
Jeroen, Marco en Arjan hebben zich aangemeld om het (slechte) mobiele bereik in delen van het Flevo Golf Resort 
aan te pakken. In samenwerking met het bestuur zal er een enquête worden gehouden onder de bewoners om in 
kaart te brengen waar het bereik het slechtst is. Verdere informatie zal de commissie binnenkort via de secretaris 
rondsturen. 
 
STRAATNAAMBORDEN ALBATROSLAAN 
Pascal en Mandy hebben de straatnaamborden met de huisnummers op de Albatroslaan in kaart gebracht. Vele 
huisnummers ontbraken nog op de straatnaamborden. Het overzicht is aangeleverd bij Unigolf die ervoor zal zorgen 
dat de straatnaamborden aangepast zullen worden. 
 
 

mailto:huijbregts.blanken@gmail.com
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MINICONTAINERS 
Op verzoek informeren wij u, mogelijk ten overvloede, over de gemeenteregels betreffende het aanbieden van de 
bakken op de opstelplaatsen. Vriendelijk verzoek om bij een volle container-opstelplaats door te lopen naar de 
eerstvolgende container-opstelplaats. Hierdoor voorkomen we overlast bij de buren voor de deur. 

Aanbiedregels voor de bakken aan huis 

Op de inzameldag dient u uw bak vóór 07.30 uur aan te bieden. Op feestdagen kan de inzameldag wijzigen. De 
inzameldata vindt u op HVC’s website  of in de afval-app. Houd bij het aan de weg zetten van uw container 
rekening met de volgende regels: 

• Zet uw bak op de aanbiedplaats in één rechte lijn langs de stoeprand, maximaal 50 cm van de weg; 

• Zet uw bak met de wielen en het handvat van de weg af; 

• Zorg dat er géén obstakels (auto’s, bomen, paaltjes, verkeersborden) voor, naast of vlak achter de bak 
staan; 

• Bied uw bak aan met gesloten deksel (er mag geen afval uitsteken); 

• Er mag geen (los) afval en/of grof afval naast de bak worden aangeboden; 

• Haal uw bak zo snel mogelijk terug als deze geleegd is, in ieder geval dezelfde dag voor 19.00 uur. 

 
 
HONDEN OP HET FGR 
We krijgen vragen van bewoners uit de wijk over de geldende regels voor hondeneigenaren.  
Volgens de Algemeen Plaatselijke Verordening in Lelystad geldt ook op het Flevo Golf Resort dat de hond binnen de 
bebouwde kom aangelijnd is.  
Voor verdere (gedrags-)regels verwijzen wij u graag naar: www.lelystad.nl/hondenbelasting  
 
 

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

https://www.hvcgroep.nl/
https://www.lelystad.nl/4/Afval/Afvalkalender.html
http://www.lelystad.nl/hondenbelasting

