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1. Concept: 

De“Stadmakerij Lelystad” is een vrijplaats in de stad in verandering. Vernieuwende initiatieven van 

burgers, instituties en overheden ontmoeten elkaar, delen kennis en stimuleren creatief 

ondernemen. Centraal staat de veranderende stad en dus de mensen die de stad maken. Fysiek en 

sociaal, maar steeds in beweging. Concreet op Lelystadse schaal en maat. Met een open blik, niet 

naar binnen maar naar buiten gericht. Dragers van het concept zijn gesprek, cultuur (in de 

breedste zin van het woord) en spontane ontmoeting. We laten ons verrassen door wat op ons pad 

komt. Bij de invulling wordt sterk gekeken naar de drie grote transities in de samenleving: 

verduurzaming, technologie en glokalisering. Bij de activiteiten zal steeds de koppeling tussen de 

analoge en digitale wereld worden aangebracht. Via debatten, discussies, workshops, maar ook 

tentoonstellingen etc. wordt de lokale en globale wereld binnen gehaald. En hoe meer cross–overs, 

hoe beter. Zo levert de Stadmakerij ook haar bijdrage aan de Stadsambassade Lelystad die deel 

uitmaakt van het landelijk netwerk Steden in Transitie. 

 

2. Primaire  samenwerkingspartners: 

Participanten in het concept zijn: 

 Stichting FlevoMeer Bibliotheek 

 Stichting De Barak 

 Kruis-Links 

Stichting FlevoMeer Bibliotheek (FMB) is eigenaar van de ruimte in de Lelystadse bibliotheek 
die in principe permanent beschikbaar is voor activiteiten in het kader van de Stadmakerij. Maar er 
is ook een stevige inhoudelijke component in de samenwerking. Die komt voort uit de kernwaarden 
die FlevoMeer Bibliotheek inmiddels heeft benoemd, nl: 
- De bibliotheek staat garant voor onafhankelijke informatie en duiding (Google is een 

verdienmachine). 

- De bibliotheek is een ‘vrijplaats’ – waardenvrij. 

- De bibliotheek is voor velen de plek die kan verleiden naar werk, betekenis (informatie in een 

lokale context), persoonlijke ontwikkeling. 

- De bibliotheek is de plek waar ongelijkheid (kennis rijk vs kennis arm / (digi)taalvaardig vs 

(digi)taalarm) wordt bestreden.  

- De bibliotheek is de plek waar kennis en vaardigheden worden aangeleerd – ‘skills for life’ - 

zodat mensen zich kunnen ontwikkelen en mee kunnen doen in de samenleving.   

- De bibliotheek is de plek waar kennis en mensen samenkomen. 

Het Lelystadse deel van het lezingen en debatprogramma van FlevoMeer Bibliotheek krijgt gestalte  

via de Stadmakerij.  

Stichting De Barak participeert inhoudelijk in het concept en houdt er kantoor. Deze culturele 

broedplaats opereert op het snijvlak van kunst, openbare ruimte en participatie. Zij organiseert 

kunstprojecten in Warande om de wijk een culturele identiteit te geven. De Barak is autonoom en 

zelf verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het kunstprogramma. Vanuit deze 

ontstaansgeschiedenis heeft De Barak zijn activiteiten verbreed naar de stad als geheel. Zij gaat 

samenwerkingsverbanden aan met andere culturele of educatieve instellingen in Lelystad, laat zich 

inspireren door de transformatie van de stad en de processen die de bewoners daarin bezighouden. 

 

Kruis-Links “verbindt mensen en organisaties, verleden en toekomst”. Opdrachten die worden 

uitgevoerd en geïnitieerd betreffen altijd vormen van maatschappelijke samenwerking tussen 

overheden, maatschappelijke instituties, burgers en hun initiatieven. Wonen, leefbaarheid, 

ruimtelijke ordening, cultuur, zorg en welzijn spelen daar vaak een rol in. 

De horecafunctie wordt waar gewenst geleverd via de Eetalage. In de Eetalage zijn ook teasers te 

vinden voor het programma van de Stadmakerij en in samenwerking worden daar ook 

bijeenkomsten belegd. 

https://stedenintransitie.nl/
http://www.flevomeerbibliotheek.nl/
http://www.debarak.nl/
http://www.kruis-links.nl/
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3. Organisatievorm: 

Voor de via de Stadmakerij (ontleend aan het begrip “stadmakers”, geïntroduceerd door pakhuis 

De Zwijger) te ontplooien activiteiten wordt deze ingericht als een onafhankelijk samenwerkings-

verband, met de stichting als juridische vorm. Het bestuur daarvan bestaat uit drie tot vijf mensen 

en is volledig onafhankelijk. Om een goede overgang te bewerkstelligen van de startsituatie naar 

een stabiel functionerende stichting nemen de primaire partners FlevoMeer Bibliotheek en De Barak 

gedurende maximaal een jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid, onder voorzitterschap van een 

onafhankelijke voorzitter. Verder leveren zij, evenals Kruis-Links diensten en andere bijdragen in 

natura. Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de continuïteit te verzekeren en voldoende (kwantitatieve en kwalitatieve) inzet te kunnen 

plegen streeft de Stadmakerij naar het organiseren van een beperkt aantal uren professionele 

capaciteit. Het gaat daarbij om de volgende functies: 

 Coördinatie: hier ligt de eerste verantwoordelijkheid voor de algehele bewaking en 

ontwikkeling van het concept, het onderhouden van bestaande en ontwikkelen van nieuwe 

partnerschappen, zorgen voor continuïteit, ook in financiële en zakelijke zin e.d. (FlevoMeer 

Bibliotheek is bereid de boekhouding te doen). 

 Programmering: de focus van deze functie is sterk inhoudelijk gericht op de thema’s en 

cross-overs en omvat het ontwikkelen van programma’s en het onderhouden van de 

relaties die daarbij horen. 

 Uitvoerder: de praktische geest(en) die samen met eigenaar/beheerder van de FlevoMeer 

Bibliotheek zorgt dat de ideeën van de programmeur tot werkelijkheid komen, de 

coördinator ondersteund wordt en de publiciteit wordt geregeld.     

 
Kern in de inhoudelijke programmering vormt de Programmaraad. De deelnemers komen uit 

verschillende disciplines, zoals kunst/cultuur, maatschappelijke instellingen, politiek, 

filosofie/zingeving e.d. en worden vooral betrokken vanuit hun kennis en creatief/overstijgend 

denkvermogen. Zodra daar voldoende middelen voor zijn zullen de leden van de Programmaraad 

voor hun bijdrage aan de Stichting een vrijwilligersvergoeding ontvangen. 

 
De Stadmakerij maakt gebruik van ruimte en faciliteiten van FlevoMeer Bibliotheek (vestiging 

Lelystad) voor haar activiteiten en maakt tevens gebruik van mogelijkheden die de Eetalage biedt. 

De Stadmakerij voert een zelfstandige exploitatie met als basis het activiteitenprogramma en de 

met FlevoMeer Bibliotheek te sluiten overeenkomst voor het gebruik van de ruimte en faciliteiten 

op de 2e verdieping van de bibliotheek.    

 
 

 

4. Activiteitenprogramma: 

 

De benadering van de programmering in de Stadmakerij is vergelijkbaar met die van het 

Amsterdamse Pakhuis De Zwijger. Net zoals het pakhuis wil de Stadmakerij, vanuit een eigen 

professionele basis en voortvloeiend uit het concept (par. 1 van deze notitie), ook vooral 

stimulerend en faciliterend samenwerken met anderen. Er zijn dan ook verschillende 

Stadmakerij 

FlevoMeer 

Bibliotheek 

Kruislinks 

De Barak 
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programmalijnen waar langs gewerkt wordt. De organisatie en financiering verschilt per 

programmalijn. 

 

Programmalijnen: 

 Stadsambassade Lelystad: activiteiten in het kader van samenwerking van 

lokale vernieuwers rond stedelijke vraagstukken, verbonden in een landelijk 

netwerk (initiatief pakhuis De Zwijger). Verkend wordt verder met de 

directie welke mogelijkheden er zijn voor zakelijke en/of programmatische 

ondersteuning door Pakhuis De Zwijger.  

 FlevoMeer Bibliotheek: de bestaande programmering van activiteiten van de 

Lelystadse vestiging worden, voor zover zij een relatie hebben met de 

thema’s van de Stadmakerij, geintegreerd in de Stadmakerij.  

 Eigen programmering: In bijlage 1 zijn de initiatieven die de Stadmakerij zelf neemt, maar 

waarvoor uiteraard vrijwel altijd ook samenwerking gezocht zal worden met partners in de 

Lelystadse samenleving, maar soms ook met anderen.  

 

Verder wordt structurele samenwerking gezocht en daarmee “podium” gegeven aan de volgende 

participanten en activiteiten (op dit moment in enige mate concrete gesprekspartners): 

 Gezamenlijke kerken (en moskeeën?): bezinningsruimte en mede-organisator activiteiten / 

gesprek over levensbeschouwing en filosofie;  

 Ruilwinkel: voorzetting van het in de Wisselwinkel ten tijde van de gemeenteraads- en 

Europese verkiezingen gestarte initiatief in een vorm die passend is bij deze locatie. Drager 

daarvan is Kim van Enk. 

 Politieke partijen: een aanbod wordt gedaan om tegen een redelijk tarief jaarlijks ruimte te 

bieden aan bv. 10 bijeenkomsten van de afzonderlijke verschillende politieke partijen, zoals 

ledenvergaderingen, debatavonden e.d.   

 De Barak: uitvalsbasis voor activiteiten op het snijvlak van kunst/cultuur – openbare ruimte en 

burgerparticipatie. (Drager: Elias Tieleman).  

 BiblioLab en jeugd en (moderne?) techniek: van voorbeelden van serious gaming (ook voor 

volwassenen!) tot “maak je eigen drone” kunnen in gezamenlijke programma’s ontwikkeld 

worden of naar Lelystad gehaald worden. De huisvesting van BiblioLab, gekoppeld aan de 

Stadmakerij zal tot een mooie kruisbestuiving van beide initiatieven leiden.  

 Horeca / catering: geheel of deels via de Eetalage. 

 Bedrijven en instellingen: de Stadmakerij arrangeert op verzoek een of meerdere 

bijeenkomsten rond een specifieke vraag, waarbij een verrassende groep mensen met een 

ongebruikelijke combinatie van achtergronden ideeën lanceert die tot beantwoording van de 

vraag kunnen leiden. 

 Onderwijs: al in de eerste fase worden ROC-leerlingen (via korte stages) betrokken bij  de 

ondersteuning van de activiteiten van de Stadmakerij. Daartoe is een directe relatie ontwikkeld 

met MBO Flevoland, vestiging Lelystad. 

 

De Stadmakerij is geen concurrent van de bestaande (m.n.) culturele voorzieningen en 

instellingen, maar een aanvulling daarop en waar mogelijk een versterking daarvan. Daarom zal in 

de programmering van activiteiten maximaal samenwerking gezocht worden met allerlei partners 

in de stad, zoals: 

 Culturele instellingen, verenigd in Stichting Cultuur voor Lelystad 

 Filmhuis en NFFS (art house, scholieren- en “amateur”films) 

 #Loods32, POSA, Kunstroute, Atelierroute, etc. (voor “teasers”) 

 Stichting ALS (Architectuur, Landschap, Stedenbouw) 

 Koppeling met Pakhuis De Zwijger (m.n. m.b.t. programmering) 

 Landelijke organisaties als Platform 31, Instituut voor Publieke Waarden, Opleidingsinstituten 

 Omroep Flevoland / radio Lelystad. Met radio Lelystad worden al programmatische 

mogelijkheden verkend 

 Lokale sociale ondernemersinitiatieven 

 Verhalenvertellers  
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5. Ruimtegebruik en technische voorzieningen: 

De kernactiviteiten van de Stadmakerij vinden in principe plaats op de tweede verdieping van  

FlevoMeer Bibliotheek, vestiging Lelystad. De ruimte leent zich voor multifunctioneel gebruik, waar 

informaliteit en ontmoeting centraal staat. Er is een afgeschermde ruimte, geschikt voor plenaire 

bijeenkomsten tot maximaal 80 bezoekers. Verder is er een grote open ruimte die afhankelijk van 

de nadere invulling ingericht kan worden voor bv tentoonstellingen, teasers voor activiteiten elders 

in de stad, ruilwinkel (?), presentaties, en de koppeling met andere creatieve activiteiten, zoals bv. 

BiblioLab / FabLab etc. Ook enkele digitale werkplekken zullen worden gerealiseerd. 

Uiteraard zijn desgewenst de ruimten ook in combinatie met elkaar te gebruiken.  

 

Het aantal bezoekers zal bij de meeste 

te organiseren bijeenkomsten per zaal 

waarschijnlijk niet boven de 50 liggen. 

Deels omdat de praktijk uitwijst (bv 

politieke avonden in de Wisselwinkel,  

politieke cafés, opening 

tentoonstellingen lokale kunst etc.) dat 

dit een reële verwachting is, deels 

omdat het gebruik per ruimte z’n 

begrenzingen kent. Voor eventuele 

grotere bijeenkomsten zal worden 

uitgeweken naar ruimten van andere 

partners in de Stadsambassade 

Lelystad. In het bijzonder De Kubus, 

Underground of Agora. Als dat 

thematisch voor de hand ligt kunnen bijeenkomsten ook elders worden gehouden (bv 

Duuurzaamheidswinkel). 

 

Voor de audiovisuele techniek wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van FlevoMeer Bibliotheek. 

Extra investeringen daarin kunnen aan de orde zijn als daar voldoende (structurele) opbrengsten 

tegenover staan. 

 

 
6. Investeringen en exploitatie 

Investeringen: 

 

Voor de eerste activiteiten wordt volledig gebruik gemaakt van de faciliteiten die FlevoMeer  

Bibliotheek, vestiging Lelystad al voor handen heeft. Zo kunnen beschikbaar komende (initiële) 

budgetten optimaal ingezet worden om de noodzakelijk professionele organisatie en vooral 

programmering vorm te geven. Daarom kan volstaan worden met een exploitatiebegroting, waarin 

met name in de eerste periode het programma volledig centraal kan staan (zie ook stappenplan 

onder punt 7 van deze notitie). 
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Exploitatie: raming jaarlijkse kosten: 
 

Onderwerp: Jaarlijks bedrag: 

Algemene kosten: 

 Ruimte gebruik / Facilitering FMB  
 Coördinatie 
 Programmering/uitvoering 
 Bestuurskosten 
 Werkplekinrichting + afschrijving 
 Administratie / accountant, 

verzekeringen e.d. 

 

                    €  25.000                     
                    €  12.000 
                    €  12.000 
                    €       400 
                    €       500 
                    €    1.000 
                    €       500 

Kosten programmalijnen: 
 Ontwikkelen / uitvoeren 
 Stagiaires / mensen met 

startersbeurs 
 Kosten programmaraad 

 Kosten sprekers, faciliteiten, 

catering, projecten e.d. 
 Overige kosten (promotie e.d.) 

 
                    €  34.000* 
                            p.m. 
 
                      €      600 

                      €   6.000 

 
                      €   2.000  

Publiciteit / ICT:  
 Website 
 Algemeen drukwerk, huisstijl e.d. 

 
                      €   1.000 
                      €      500 

Overige kosten / onvoorzien:                      €    2.500 

Totaal kosten per jaar (structureel):           ca.      €   98.000  

 
* Exclusief eigen aandeel in programmering van FMB 

Exploitatie: opties opbrengsten: 
 

Onderwerp: Opmerkingen: Schatting: 

Opbrengsten van activiteiten: 

 Verhuur kerken 

 Arrangementen politieke 
partijen 

 Verhuur derden 
 Bedrijfsarrangementen 
 Bijdragen derden aan 

programmering 

 

Bezinningsplek  

Bijeenkomsten en facilitaire 
ondersteuning 
Bv. landelijke instellingen als Platform31 
Bijeenkomsten en facilitering 
                                          

 

 

 
      € 15.000 
 
 
 

Overige opbrengsten: 
 Sponsoring 
 Subsidies fondsen e.d. 
 Crowdfunding 
 Giften 

 
 
Maatschappelijke instellingen / bedrijven 
 

 
 
      € 80.000 

Publieksinkomsten Vrijwillige bijdragen bij bijeenkomsten.       €  3.000 

Bijdragen “in natura”: 
 Extra personele inzet St. 

Barak, Bibliotheek en Kruis-
Links 

 Ondersteuning 
programmering door Pakhuis 
De Zwijger 

 
Is toegezegd, dan wel in kostenraming 
opgenomen. 
 

Is toegezegd. 

 
      p.m. 

Totaal opbrengsten:  Ca. €98.000 

 
Risico’s:  

 

Gekozen wordt voor een stapsgewijze ontwikkeling van het concept, vanuit de initiatiefnemende 

organisaties. Zo worden de financiële risico’s tot een absoluut minimum beperkt. Mocht uiteindelijk 

blijken dat, tegen de verwachtingen in, het concept niet levensvatbaar is dan is het zonder 

ingrijpende gevolgen te beëindigen. 
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7. Volgende stappen Stadmakerij: 

 

Omdat de Stadmakerij een nieuw verschijnsel is, met een nog niet bekende formule en combinatie 

van activiteiten kiezen we voor een geleidelijke ontwikkeling. Het “merk” Stadmakerij zal zich 

werkende weg moeten gaan bewijzen. Van belang is dus om op korte termijn te beginnen met 

activiteiten. Die zullen deels op vrijwillige basis worden georganiseerd, deels ook vanuit FlevoMeer 

Bibliotheek en St. Barak bekostigd worden. Maar daarmee is nog geen structurele exploitatie 

mogelijk. Gedurende het komende jaar zal e.e.a. zich moeten ontwikkelen tot een zelfstandig 

functionerende entiteit. Daartoe worden de volgende stappen gezet. 

 

Stap 1: 

Organiseren van eerste activiteiten (zie bijlage 1) onder het label “Stadmakerij”. De Stichting is 

opgericht, het Stichtingsbestuur en de Programmaraad zijn aangetreden, huisstijl en website 

ontwikkeld.  

 

Stap 2: 

Een tweede ring van betrokkenen (met ook weer hun eigen netwerk) wordt ingesteld die zowel op 

onderdelen bestuurlijk organisatorisch (al dan niet op verzoek) mee willen doen, dan wel 

onderdelen van programmering ondersteunen / zelf initiëren. De programmering en 

activiteitenpatroon wordt geïntensiveerd. Nu is ook een eigen startkapitaal nodig.  

 

Stap 3: 

Parallel aan de verwerving van financiële middelen (incidenteel en structureel) vormt zich in de 

loop van het jaar de werkorganisatie, uiteraard met de nodige flexibiliteit om geen onverantwoorde 

financiële risico’s te lopen. 

 

Stap 4: 

In 2016 vormt zich een stabiele basis voor de Stichting om te functioneren, zodat een structurele 

exploitatie voor de langere termijn op te stellen is. 
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Programma’s  1e fase  Stadmakerij       Bijlage 1 

In het programma zijn een aantal verschillende lijnen te herkennen, te weten: 

 Lelystad: van gemaakte naar geleefde stad; 

 Lelystad academie; 

 Generatieproeverij; 

 Tegenlicht meet-ups; 

 Programma Stadsambassade; 

 Programma vanuit de Bibliotheek; 

 Initiatieven van derden; 

 Actuele ontmoetingen; 

Hieronder worden die uitgewerkt.  

 

1. Lelystad: van gemaakte naar geleefde stad 
 

Inhoud: 

De geschiedenis van ontwikkeling en bouw van Lelystad is goed in beeld gebracht. Redelijk duidelijk is 

wat voor stad de makers van destijds voor ogen hadden. Ook zijn de verhalen van de pioniers bekend, 

de eerste mensen die in die nieuwe, gemaakte, stad kwamen wonen en die zich die nieuwe omgeving 

eigen moesten maken. Inmiddels zijn we 58 jaar verder. Het inwoneraantal stabiliseert. De grote groei is 

voorbij. Wat zijn de verhalen van de huidige bewoners? Herkennen zij nog wat de ontwikkelaars voor 

ogen hadden of zijn er inmiddels hele andere, onverwachte, nieuwe kwaliteiten ontstaan? En wat zijn 

de bedreigingen voor Lelystad? In dit programma gaan we op zoek naar verhalen van mensen die 

belangrijk zijn voor de identiteit van de stad in zijn omgeving. 

 

Bijeenkomsten: 

 Start op 12 en 13 september, tijdens LelySTART in de hal tussen bibliotheek en stadhuis (zaterdag 

12/9) resp. op straat (zo. 13/9). We verzamelen eerste verhalen en projecteren die.  Is tevens 

kennismaking met de Stadmakerij; 

 Vanuit de opbrengst van 12 en 13 september bekijken we hoe dit programma verder in te vullen. 

Een gedachte is om eens in de maand, te beginnen half oktober, een verhalenavond met een vast 

stramien te organiseren: eerst een stukje ontwikkelingsgeschiedenis, dan enkele verhalen van 

boeiende (oudere en jongere) bewoners en gebruikers van de stad (mogelijke samenwerking met 

facebook pagina “Herinner je Lelystad” https://www.facebook.com/HerinnerJeLelystad); 

 Flyer met inhoud Stadmakerij en evt. programma van het eerste halfjaar wordt bekend gemaakt. 

Organisatie: 

 Vanuit programmaraad: Jakob Stolk, Henk van Strien, Roelof Rauws, Elias Tieleman 

 En verder: leerlingen ROC (LelySTART), daarna nader uit te werken, bv Ed Voigt (?), … 

 

2. Lelystad academie 
 

Inhoud: 

Politici, wetenschappers, verregaand doorontwikkelde specialisten, onderzoekers. Het zijn zo maar wat 

voorbeelden van bewoners van deze stad. Hun werk brengt hen over de hele wereld. Ze zijn veelal met 

veel grotere vraagstukken bezig dan die van Lelystad. Ze hebben weinig tijd. Reden genoeg waarom 

ze vaak niet gevraagd worden hun kennis hier ter plekke te delen, en waar mogelijk toe te passen op 

hun eigen woonplaats. Met dit programma maken we daar een einde aan.  

 

Bijeenkomsten: 

 Een maandelijkse avond met een inleider, beelden van zijn/haar wereld en een coreferent. 

 

 

Organisatie: 

https://www.facebook.com/HerinnerJeLelystad
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 Programmaraad: Emiel v.d. Herberg, Roelof Rauws 

 Jolanda van Dijk (geestelijk moeder van dit idee) 

 

3. Generatieproeverij  
 

Inhoud: 

In Beverwijk is o.a. Jakob Stolk door heel het land verhalen aan het verzamelen van jongeren/ jong-

volwassenen om van hen te horen hoe een oudere (/ouderen in het algemeen) voor hen van waarde 

is (/zijn), deze verhalen worden verzameld door middel van een ‘generatieproeverij’: 

https://www.facebook.com/events/135549946783839/136082810063886/ 

Deze generatieproeverij levert gedachten, ideeën en verhalen op, die we meenemen naar ouderen, 

met die verhalen willen we hen verleiden van betekenis/ waarde te zijn voor de jonge generatie. Dit 

kan door senioren ‘levenservaring/-visie/-kunstlessen’ te laten geven aan de jonge generatie in een 

seniorenacademie. Zie: http://www.grotekerkbeverwijk.nl/2015/06/22/senioren-academie/ 

 

Bijeenkomsten: 

 Generatieproeverij vanaf het najaar ook in Lelystad organiseren. Een eerste verkennende 

bijeenkomst vond plaats op 2 oktober j.l. 

 Vervolg: vanaf december  

 

Organisatie: 

 Wie kunnen de maaltijd faciliteren 

 Wie kunnen dit financieren (ouderenorganisaties Lelystad) 

 Jakob Stolk doet voortraject, verzamelt de vragen bij jonge generatie 

 Erna Lensink brengt dit bij ouderen en verleid hen lessen te verzorgen 

 Stadmakerij ontwikkelt aanbod van lessen van senioren 

 

4. Tegenlicht  meet-ups 

Inhoud: 

Het VPRO – programma Tegenlicht wordt tussen september en april zondagsavonds op tv (NPO2) 

uitgezonden. De VPRO faciliteert meet-ups op verschillende plaatsen in het land. Landelijk in pakhuis De 

Zwijger (Amsterdam). Vanaf het nieuwe seizoen ook in Lelystad, via de Stadmakerij. De afspraken met 

de VPRO-redactie daartoe zijn gemaakt. De VPRO stelt de uitzending en interessante fragmenten 

beschikbaar. Soms is het mogelijk makers erbij uit te nodigen. Ook vanuit de redactie in Hilversum komt 

desgewenst ondersteuning. De thema’s worden per half jaar vastgelegd. In de tweede helft van 2015 

komen in ieder geval zaken aan de orde als Europa, TTIP, Duurzaamheid en de Innovatieve kracht van 

de overheid. De Lelystadse Stadmakerij zal uit die thema’s kiezen die zich laten vertalen naar Lelystad. 

Bij de meet-ups worden dan ook altijd (naast eventuele landelijke gasten) lokale bij het thema 

betrokkenen uitgenodigd om hun visie / opvattingen te geven en daarover in gesprek te gaan.  

 

Bijeenkomsten: 

 Eerste bijeenkomst vond eind september plaats (zie verder schema hieronder). 

 Een á twee keer per maand, in principe de woensdagavond na de uitzending. Gesprek en 

dialoog, met name ook gericht op vertaling van het thema naar Lelystad staan centraal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/135549946783839/136082810063886/
http://www.grotekerkbeverwijk.nl/2015/06/22/senioren-academie/
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Datum 

uitzending 

Onderwerp Datum meet-up 

Lelystad 

Format meet - up 

13 september De uitverkoop van 

Griekenland 

 

30 september Ervaringen van Griekse Lelystedelingen 

Belevenissen van vakantiegangers 

20 september De klimaatzaak 

 

11  november Lelystadse betrokkene als spreker vragen, 

combineren met uitzending 22 november 

4 oktober TTIP: Het recht van de 

sterkste 

 

Wo. 4 november  Samen met bedrijfsleven (internationale 

bedrijven, voeding? Kwaliteitsproducten? 

11 oktober Branding Europe 

 

Niet  

18 oktober Gimme shelter 

(Red de vluchteling) 

 

Wo. 21 oktober  Draagvlak in Lelystad, lokale feiten en 

cijfers, rol st. Welzijn bij opvang en 

begeleiding 

25 oktober De Slimme Staat 

(Mariana Mazzucato) 

Januari 2016 Hoe gaat Lelystad (gemeente, provincie) 

om met innovatie, welke stimulering etc. 

1 november Het Bitcoin-evangelie 

 

Niet  

8 november Het einde van bezit 

 

Wo. 9 december  A.d.h.v. lokale voorbeelden van de 

circulaire economie 

15 november Advocaat van de aarde 

(ovder “ecocide”) 

Niet  

22 november Een paar graden 

minder 

(klimaattop Parijs) 

Do. 26 november De Lelystadse Duurzaamheidambitie 

(duurzaamheidsnota) Samen met 

Duurzaamheidswinkel (combi Klimaatzaak) 

29 november Fossielvrij 

(investeren in duurzame 

energie) 

Do. 3 december Samen met Duurzaamheidswinkel 

6 december Op naar de sterren… 

(Commercie in de 

ruimtevaart) 

  

13 december Syrië: The day after 

 

Do. 17 december Koppelen aan verhalen van vluchtelingen / 

andere Syriërs in Lelystad 

 

Organisatie: 

 Vanuit Programmaraad: Rianne Pattipeilohij, Sjaak Kruis 

 Per thema wordt samen gewerkt met relevante Lelystadse organisaties / personen 

 

5. Programma  Stadsambassade 

Inhoud: 

Lelystad is aangesloten bij het landelijk netwerk van Stadsambassades (zie website 

www.stedenintransitie.nl). De Lelystadse kerngroep die daarmee bezig is schakelt de Stadmakerij in om 

het netwerken en organiseren van bijeenkomsten te faciliteren. De Stadmakerij maakt natuurlijk zelf ook 

deel uit van het netwerk. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor dit programma ligt bij de 

Stadsambassade. Daar is afgesproken dat het eerste thema dat aandacht krijgt “eerlijke voeding” is. 

 

Bijeenkomsten:  
 Nog niet bekend. Inschatting is dat eerste bijeenkomst in het najaar (oktober?) zal plaatsvinden. 

 Betreft een breed thema. Voor de hand liggen meerdere bijeenkomsten met verschillende 

invalshoeken. Is allemaal nog niet bepaald, maar het lijkt logisch uit te gaan van ca. vier 

bijeenkomsten gedurende het hele seizoen (2015 – 2016). 

Organisatie: 

 Vanuit Stadsambassade: Peter Klooster (gemeente), Norma Karmelk (Eetbaar Lelystad); 

 Betrokkene vanuit Stadmakerij (programmaraad?): ……. 

 

 

 

http://www.stedenintransitie.nl/
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6. Programma  Bibliotheek 
 

Inhoud: 

Bij de Stadmakerij passende onderdelen van de programmering van de 

bibliotheek (m.n. dus als het gaat om maatschappelijke thema’s) worden door de 

bibliotheek ingebracht in de Stadmakerij, en in dat kader gezamenlijk georganiseerd. Het betreft eigen 

activiteiten van de bibliotheek, maar veelal ook bijeenkomsten die in samenwerking met anderen 

worden belegd. Inhoudelijk gaat het om het onderdeel Ontmoeting en Debat, in de programmering 

van FlevoMeer Bibliotheek. Een van de zaken die op stapel staan is dat het Bureau Gelijke Behandeling 

Flevoland (BGB) enkele malen per jaar actuele dialoogtafels organiseert, deels elders, deels in de 

bibliotheek. 

 

Bijeenkomsten: 

 Actuele dialoogtafel, 2 x per jaar, georganiseerd door Bibliotheek en Bureau Gelijke Behandeling 

Flevoland 

 10 september, Ontmoet de rechter. (via Prodemos) 

 1 oktober, Voorleeslunch voor ouderen. (onder voor behoud.) 

 

Organisatie: 

 BGB Flevoland; vanuit programmaraad: Henk van Strien 

 Stichting Stip 

 Kwintes. 

 ProDemos ( landelijke organisatie die debatten organiseert, zoals verkiezingsdebat, ontmoeting met 

de rechter.) 

 Welzijn Lelystad.  

 Lezingen via vakspecialist ouderen/gezondheidszorg. 

 

7. Initiatieven van derden 
 

Inhoud: 

Bijeenkomsten die worden georganiseerd door niet deel van de Stadmakerij uit makende organisaties, 

waarbij vanuit de Stadmakerij gefaciliteerd wordt en waar door de externe organisatoren gewenst, ook 

inhoudelijk bijgedragen kan worden. 

 

Bijeenkomsten: 

 GroenLinks Flevoland organiseert (waarschijnlijk begin 2016) een bijeenkomst over “werken in de 

21e eeuw”, n.a.v. de landelijke partijdiscussie over dat onderwerp. 

 Een aantal politieke partijen wil een bijeenkomst beleggen over het Basisinkomen. 

 

Organisatie: 

 GroenLinks: provinciale afdeling (Jolanda van Dijk) 

 Een combinatie van partijen w.o. zeer waarschijnlijk: PvdA, D66, SP en GroenLinks 

 

8. Actuele  ontmoetingen 

Inhoud: 

Deels betreft dit een reageren op, of met elkaar van gedachten wisselen over een landelijk sterk in het 

nieuws zijnd thema. Al dan niet begeleid door lokale / landelijke deskundigen of betrokkenen. 

Daarnaast organiseren we bijeenkomsten over lokaal sterk spelende zaken. 

 

Bijeenkomsten: 

 Worden veelal in een laat stadium gepland. 

 Bekeken wordt of we een cyclus van bijeenkomsten kunnen organiseren rond 

actuele thema’s die belicht worden via de Correspondent . Actualiteit en 



Stadmakerij copyright 2015 12 

journalistieke kwaliteit en originaliteit komen hierin samen. Vanuit de Programmaraad neemt Emiel 

v.d Herberg hiertoe het initiatief. 

 N.a.v. ideeën van fotograaf Wierd Massink gaan meerdere fotografen participatie op buurtniveau 

in beeld brengen. De foto’s worden ten toon gesteld en bijeenkomsten daarover met de bewoners  

belegd (januari – februari 2016).  

 Een van de onderwerpen zal waarschijnlijk zijn: het stadscentrum. Dit o.a. n.a.v. het advies dat een 

extern deskundige nu t.b.v. de gemeente en partners in het stadshart opgesteld heeft. 

 Een programma over vluchtelingen, met onder andere http://alfardmenninga.nl/ heeft de 

afgelopen maand een reis gemaakt naar Lesbos om te ervaren wat bootvluchtelingen meemaken 

(vanuit Programmaraad is in ieder geval Jakob Stolk betrokken). 

 

Organisatie: 

 Coördinatie Programmaraad Stadmakerij. Iedereen is alert op de actualiteit en deelt suggesties en 

ideeën voor bijeenkomsten (bv via WhatsApp – groep). 

 

En verder …. 
 

Aan de Lelystadse politieke partijen wordt een aanbod geformuleerd om bijeenkomsten, zoals 

ledenvergaderingen, thema-avonden, politieke café ’s etc. (al dan niet met gebruik maken van 

faciliteiten van de Stadmakerij) in de Bibliotheek te organiseren. 

 

Aan bedrijven en instellingen die de Stadmakerij (gaan) ondersteunen wordt per situatie een passend 

aanbod gedaan voor gezamenlijke activiteiten. 

 

De gezamenlijke kerken spreken over een vorm van aanwezigheid in het stadscentrum. Vervlechting 

met de Stadmakerij ligt daarbij voor de hand. De gedachte is dat daaruit ook een gezamenlijk 

programma voort vloeit, vooral gericht op levensbeschouwing en filosofie. Een eerder door Jakob Stolk 

voorgesteld “Speelkwartier” (spelen en spontaan ontmoeten) kan daar onderdeel van zijn, maar kan 

ook los hiervan apart opgepakt worden.   

 

Met ALS (Architectuur, Landschap en Stedenbouw) wordt nader overlegd over samenwerking, met als 

locatie De Stadmakerij. 

 

Het voornemen is om in de eerste helft 2016 (waarschijnlijk vanuit de Stadsambassade) een 

stadsexpeditie te organiseren voor stadmakers uit het hele land (zie ook: www.stedenintransitie.nl 

waarop Lelystad inmiddels een eigen landingspagina heeft, een eerste resultaat van de 

dienstverleningsafspraak tussen Stadmakerij en Stadsambassade). Gedacht wordt hiertoe mogelijk met 

Almere een gezamenlijk programma aan te bieden, wat zich dan deels in Lelystad en deels in Almere 

afspeelt. 

 

Overleg zal worden gevoerd met het genootschap Flevo en de (provinciaal georganiseerde) VU-

vereniging over het combineren van programma’s. 

 

 

 

 

 

http://alfardmenninga.nl/
http://www.stedenintransitie.nl/
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Plattegrond             Bijlage 2 
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1. Entree 

2. Foyer, teasers 

3. Ruil- en schenkhoek 

4. Zaaltje max. 80 pers. 

5. BiblioLab 

6. Digitaal werken 

7. Luisterhoek 

8. Vergader- kantoorruimten  
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             Bijlage 3 

Relatie FlevoMeer Bibliotheek tot Stadmakerij  

   

 

FlevoMeer Bibliotheek, vestiging Lelystad is participant in de Stadmakerij Lelystad. De Stadmakerij 

heeft een eigen bestuur. FlevoMeer Bibliotheek (en de andere partners) leveren diensten en andere 

bijdragen in natura. 

In deze bijlage wordt de relatie van FlevoMeer Bibliotheek met de Stadmakerij verder uitgewerkt. 

De bibliotheek is daarbij de plek die wordt gedeeld en zich verbindt met vraagstukken in de 

omgeving. Er is sprake van een zakelijke component, het beschikbaar stellen van de ruimte en 

faciliteiten en van een inhoudelijk/programmatische relatie.  

 

Zakelijke component 

FlevoMeer Bibliotheek stelt ruimte en faciliteiten beschikbaar en sluit daarover een zakelijke 

overeenkomst met de op te richten stichting. 

Het gebruik van de bibliotheek t.b.v. de Stadmakerij kent een breed spectrum. De bibliotheek is 

een vrij toegankelijke plek in het publieke domein. Desalniettemin is sprake van een zekere claim 

die door de Stadmakerij op de bibliotheek wordt gelegd.  

Enerzijds is sprake van vrije toegang, anderzijds zullen ruimten gedeeld worden met de 

Stadmakerij en wordt ruimte vrijgespeeld en blijkt het nodig dat speciale voorzieningen worden 

getroffen. De focus van de beschikbare ruimte en faciliteiten richt zich op de 2de verdieping van de 

bibliotheek. 

 

Faciliteiten zijn: 

- Beschikking over vergaderruimte, max. 40 personen, evt. te splitsen in 2 kleinere ruimten van 

resp. 10 en 30 personen. 

- Alle benodigde audio- en visuele apparatuur (mobiel) 

NB: evt. t.b.v. meer permanent gebruik vaste voorzieningen in overleg aan te brengen.  

- Activiteitenruimte voor dialoogsessies, debat, presentaties en ontmoetingen. Max. 80 

personen. 

- Werkplekken met toegang tot internet op het studiebalkon. 

- Gebruik van de ‘vrije ruimte’ voor spontane ontmoetingen, inloop, spreekuren etc.  

- Sanitaire en huishoudelijke voorzieningen; toiletten op de 2de verdieping en kantine op de 

eerste verdieping.  

- Werkplekken voor de professionele capaciteit, in te vullen door een coördinator, programmeur 

en uitvoerder(s). 

 

Totale ruimte 2de verdieping: ca 750 m² 

Het voorstel is om de beschikbare ruimte en faciliteiten tegen een vast tarief beschikbaar te 

stellen. Afstemming dient plaats te vinden over toegang en gebruik van het pand en planning van 

activiteiten.  

Bestuur en programmaraad maken eveneens gebruik van de vergaderfaciliteiten. 

 

De kosten voor het gebruik van ruimte en faciliteiten (zie hierboven) bedragen € 25.000 op 

jaarbasis. Hiermee wordt het gebruiksrecht van ruimten en faciliteiten verkregen voor de 

programmering van de Stadmakerij en aanvullende commerciële activiteiten.   

Noodzakelijke, in overleg vast te stellen investeringen t.b.v. 

- Herinrichting 2de verdieping  

- Projectiemogelijkheden 
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- Verblijf (koffie/thee etc.), 

die te maken hebben met gebouw en inrichting, zullen door de bibliotheek als eigenaar van de 

afbouw en de inrichting worden gedaan. De afschrijvingen worden doorbelast aan de 

Stadmakerij.Overigens zal hiervan pas sprake zijn bij een solide financiële basis voor de 

Stadmakerij.   

 

Randvoorwaarden voor het gebruik van de ruimten 

We onderscheiden 2 typen activiteiten: 

1. Waarbij de bibliotheek programmatisch betrokken is 

2. Die volledig onder verantwoordelijkheid van de Stadmakerij vallen zonder inhoudelijke 

betrokkenheid van FlevoMeer Bibliotheek en/of onderdeel zijn van een eigen verdienmodel. 

 

Ad 1: 

- Risico en aansprakelijkheid voor rekening van de Stadmakerij   

- In afstemming met de operationele leiding van FlevoMeer Bibliotheek, vestiging Lelystad 

- Tijdens openingsuren geen overlast van de activiteiten voor overige bibliotheekbezoekers 

  

Ad 2: 

- Als bij ad 1 

- Ontvangst en toezicht bij activiteiten buiten openingsuren van de bibliotheek door de 

Stadmakerij  

- Facilitaire ondersteuning (gebouw en techniek) tegen vergoeding van loonkosten in te kopen 

bij FlevoMeer Bibliotheek, vestiging Lelystad 

 

Inhoudelijke / programmatische bijdrage 

FlevoMeer Bibliotheek levert een inhoudelijke inbreng vanuit haar kernfuncties, eigen vakmanschap 

en activiteitenprogramma, gericht op persoonlijke ontwikkeling, onafhankelijke informatie en 

duiding, informatie op maat in een lokale context, informatievaardigheden, (digitale) geletterdheid 

/ 21st century skills.  

FlevoMeer Bibliotheek Lelystad maakt deel uit van de Programmaraad en levert haar aandeel in de 

uitvoering van activiteiten die primair betrekking hebben op de eigen kernfuncties en worden 

ingebracht onder het label van de Stadmakerij.    

                                 

 

 

 

 

 

 

  


