
 
 

 
 

Watercipresstraat 11 – 1326 CM – Almere – www.bun.nl – 036 535 4443 

 
 

PERSBERICHT : De gemeenteraad jaagt Lelystadse bewoners en ondernemers uit het Stadshart. 

15 februari 2017 - Dinsdag besloot de gemeenteraad van Lelystad om het voorstel van het 
College – om 1 à 2 uur tariefvrij parkeren in het Stadshart mogelijk te maken – af te wijzen. 
 
Een slecht besluit voor de verdere noodzakelijke ontwikkeling van het Stadshart. Een slecht 
besluit voor de Lelystadse bevolking. Immers de ondernemers zullen onder deze 
omstandigheden niet investeren en de bevolking zal het centrum daardoor meer en meer 
mijden. 
 
Het gevolg: geen investeringen, een verdere leegloop, doorgaande verpaupering en terugloop 
van inkomsten. Ook van de parkeerinkomsten. 
 
Terwijl het zo anders had kunnen zijn. Wij, BUN/AH, wilden met forse investeringen in het ABC-
gebouw en de directe omgeving, door modernisering van de AH- winkel en door het aanpassen 
van het zeer klantonvriendelijke parkeersysteem, vernieuwing van het Stadshart op deze plek op 
gang brengen. Onze vraag aan de gemeente was 1 uur tariefvrij parkeren. Ook om de ongelijke 
situatie met de buurtcentra ongedaan te maken.  
 
Sinds het voorjaar van 2016 hebben we daar met de meeste gemeenteraadsfracties over 
gesproken. Tot onze grote verbijstering is er met het plan Tankink, met het collegevoorstel  en 
met onze plannen en suggesties niets gedaan. Wat wij ervaren hebben was vaak een chaotische 
bespreking en besluitvorming in de gemeenteraad over het voorstel van het college. 
 
Met haar besluit heeft de gemeenteraad nu ook een streep gezet door onze voorgestelde 
investeringen in het ABC- gebouw, de omgeving en de supermarkt. Zo laat de gemeenteraad niet 
alleen ons als ondernemer, maar vooral ook onze klanten in de steek. Die hebben toch in het 
centrum recht op een goed lopende en geoutilleerde supermarkt in een aansprekend gebouw en 
moeten niet gehinderd worden door een klantonvriendelijk en duur parkeersysteem. Wij hadden 
de plannen klaar. Wij wilden investeren. Maar de gemeenteraad besliste dinsdagavond helaas 
anders. 
 
Een triest en kortzichtig besluit, dat Lelystadse bewoners en ondernemers zeer tekort doet, hen 
wegjaagt uit het Stadshart en dat uiteindelijk veel geld en reputatie kost. 
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie bestemd)  
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u terecht op www.bun.nl/persberichten.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Maeike Schouten, Communicatie specialist  via 
telefoonnummer 036 – 535 44 43 of maeike@bun.nl.  
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