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Lelystedelingen kunnen deze zomer ideeën aanleveren voor sociaal 
plan voor de stad 
 
 
LELYSTAD – De gemeente en aangesloten sociale partners willen dat Lelystedelingen zich nog 
beter thuis gaan voelen in de stad. Daarom start het project Thuis in Lelystad. Inwoners wordt 
gevraagd hun wensen en verwachtingen over Lelystad te delen. Dat kan vanaf vandaag via een 
speciale app, de Parta- app, of via korte gesprekjes op straat. Voor de korte gesprekjes zijn 
vele vrijwilligers actief op straat. De ideeën en opmerkingen worden verwerkt in de 
Maatschappelijke agenda.   
 
De gemeente Lelystad en verschillende sociale partners in Lelystad werken gezamenlijk aan een 
Maatschappelijke agenda. De Maatschappelijke agenda is een sociaal plan hoe we samen van 
Lelystad een stad maken waar iedereen mee kan doen en zich thuis voelt.  
 
Thuis in Lelystad 
Om invulling te geven aan de Maatschappelijke agenda kan iedereen zijn of haar mening delen. Deze 
zomer gaat daarom een team van Thuis in Lelystad de stad in om de wensen en verwachtingen van 
Lelystedelingen op te halen. Ook kan men zelf de vragenlijst invullen via de Parta-app. Alle 
antwoorden blijven anoniem, maar indien gewenst kan men wel contactgegevens delen voor een 
verdiepend gesprek. De vragen gaan onder meer over je veilig voelen in de stad, persoonlijke 
ontwikkeling en werk, zorg en meedoen in de stad. 
 
Parta-app  
De vragenlijst Thuis in Lelystad is vanaf vandaag in de Parta-app actief en het invullen van de vragen 
kost hooguit 5 minuten. In de app kan iedereen daarna ook volgen wat er met de inbreng gebeurt en 
meekijken hoe deze verwerkt wordt in de concept Maatschappelijke agenda voor Lelystad. De Parta-
app is te downloaden via deze link: bit.ly/parta-app. Ook is er meer informatie te vinden op 
www.thuisin-lelystad.nl  
 
Doe mee! 
Iedereen kan de vragenlijst invullen per app of in contact met één van de mensen van het team Thuis 
in Lelystad. Ook de buurman, familielid, kennis of vriend kan de app downloaden en de vragenlijst 
invullen. De vragenlijst in de app kan worden ingevuld tot en met 3 september. 
 
Contact met één van de teamleden 
Op straat, in het buurthuis, aan het strand, bij de huisarts; op diverse plekken is het team Thuis in 
Lelystad de komende weken actief. Ze zijn te herkennen aan de badge die ze dragen met het logo 
‘Thuis in Lelystad’.  
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Samenwerkingspartners 
Thuis in Lelystad bestaat momenteel uit de volgende partners; Gemeente Lelystad, Centrada, Welzijn 
Lelystad, Jeugd Lelystad, Sportbedrijf Lelystad, MDF Flevoland, Werkbedrijf Lelystad, MBO College 
Lelystad. Iedereen kan zich aansluiten als partner, zodat we met Thuis in Lelystad zoveel mogelijk 
Lelystedelingen bereiken.  
 
Vervolg 
Met de inbreng van inwoners op de Maatschappelijke agenda, zal in het najaar een concept 
Maatschappelijke agenda vrij gegeven worden voor inspraak. Aan het eind van het jaar wordt de 
Maatschappelijke agenda aangeboden aan de gemeenteraad. 
 


