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e kwamen elkaar bij kleine projecten al regel-
matig tegen: Marcel van Dongen (Sportbedrijf 

Lelystad), Akke Wiersma (Stichting De Kubus Cen-
trum voor Kunst en Cultuur), Jan Gommer (Flevo Meer 
Bibliotheek) en Jan Dekker (Stichting Welzijn Lely-
stad). Door korte samenwerkingen ont stond het idee 
voor Lelykracht. Onder het motto ‘Samen Sterk’ 
bundelen deze instanties sinds twee jaar hun krach-
ten om bij te dragen aan de ontwikke ling en onder-
linge binding van de inwoners en de stad. Door het 
organiseren van evenementen, waar bij sport, kunst 
in de breedste zin van het woord en cultuur worden 
ingezet, hopen zij een gevoel van saamhorigheid te 
kweken bij de hoofdstedelijke inwoners van Flevo land. 
 Een paar evenementen zijn inmiddels de revue 
gepasseerd. Een campagne waarbij inwoners hun 
mooiste foto van hun favoriete plek in de stad delen 
op sociale media, een spelletjesdag voor kinderen 
en een stadsontbijt met de burgemeester. Vind ik 
koken leuk? Of is dansen meer voor mij? Of ga ik 
liever elke week zwemmen? Door het volgen van 
korte workshops tijdens Krachtpatsers en de kinder -
variant Krachtpatsertjes kon je erachter komen. Lely-
kracht maakt stappen, maar is er nog niet. 

Wat hieraan voorafging
In 2015 wordt de eerste subsidie verstrekt. Gemeente 
Lelystad geeft toestemming om te onderzoeken hoe 
een samenwerking tussen kunst, cultuur, welzijn en 
sport een krachtige symbiose kan opleveren. Het 
voor de Flevopolder zo kenmerkende groen en de 
brede straten worden gewaardeerd, maar bewoners 
zijn erg op zichzelf gericht. Lelystad mist de team-
spirit. Door te luisteren naar de wensen van bewoners 
en samenwerking te stimuleren kan er een bruisend 
Lelystad ontstaan. 

Van ’t Bovenwater tot De Punter, van de Zuiger plas -
dreef tot de Houtribweg: Lelykracht wil de straten van 
Lelystad tot Verenigde Straten maken, zo leren wij 
van Akke Wiersma. ‘Lelystad is aan de tekentafel 
ontworpen. Er zit volgens bewoners geen ziel in’, 
klinkt het stellig. ‘Uit het onderzoek is onder andere 
naar voren gekomen dat de inwoners van Lelystad 
behoefte hebben aan verbinding. “Er wordt over 
onze ruggen georganiseerd. De gemeente bepaalt 
wat wij leuk moeten vinden”, luidde de kritiek.’ 

In 2016 wordt het onderzoek afgerond en ambitieus 
gestart met de uitvoering van Lelykracht. Geen 
eenmalig project, maar een tijdloos samen-
werkingsinitiatief, waarbij geprobeerd wordt om met 
behulp van sport, spel en cultuur de saamhorigheid 
te vergroten. Een van de doelstellingen is om in-
woners trots te laten zijn op hun stad. Het is ook 
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een streven om sociale samenhang te versterken. 
De gepasseerde evenementen zijn een stap in de 
goede richting, Maar vraag een willekeurige voorbij-
ganger naar Lelykracht en de kans is groot dat je 
een vraagteken als antwoord krijgt. ‘Er zit wel span-
ning op. We worden beoordeeld op zicht baar heid, 
snel succes. Toen wij begonnen, investeerden wij 
bewust in de werkwijze en concepten. We zijn ons 
er nu van bewust dat wij ook zichtbaar moeten zijn’, 
geeft Jan Gommer, directeur FlevoMeer Biblio theek, 
ruiterlijk toe. 

Toekomst
Met die zichtbaarheid komt het wel goed volgens 
Akke Wiersma. ‘Met het muziek/dans-spektakel 
Lelydance heeft Lelystad in 2018 haar eigen The 
Passion’, belooft zij. ‘Maar dan wel met het eigen 
verhaal van Lelystad. Inwoners worden uitgedaagd 
om deze megaproductie op te tuigen, het gaat om 
hún ideeën. Het wordt iets om echt trots op te zijn, 
zodat wij niet meer jaloers hoeven te zijn op The 
Passion of het Bloemencorso van Aalsmeer. Via de 
Stichting Welzijn Lelystad krijgen wij de verhalen. 
Zij komen bij de mensen thuis.’ Voor de uitwerking 
– van decorontwerpen tot decorbouw, het compo-
neren van muziek, het schrijven van het script en het 
maken van de kostuums – regelt Lelykracht artistieke 
profes sionele ondersteuning op maat. Dans-, theater-, 
muziek- en sportverenigingen zijn aangeschreven. 
Bij Kubus zijn kunstenaars benaderd voor een 
bijdrage. 
 Voor Marcel van Dongen van Sportbedrijf Lely-
stad is door de unieke samenwerking een wereld 
opengegaan. ‘Als je mij vroeger had gevraagd of 
dansen een sport was, had ik dit stellig ontkend. 
Door Lelykracht heb ik geleerd anders te kijken. 
Een goed voorbeeld hiervan is het project Kracht-
patsertjes.’ Met deze actie helpt Lelykracht kinderen 
tussen de vijf en zeven jaar bij het vinden van hun 
passie of talent. ‘Dat kan van alles zijn. Voetballen, 
zwemmen, viool spelen, koken.’ Eigen belangen 
worden aan de kant geschoven. Een zwemleraar 
moet zelfs een kind stimuleren viool te gaan spelen, 
als blijkt dat daar het talent ligt. ‘Zonder een grote 
broek aan te trekken vind ik dat Lelykracht een belang-
rijk verschil kan maken. Lelykracht en het credo 
“de stad is van ons allemaal” moeten gezamenlijk de 
betrokkenheid van bewoners doen toenemen. Kracht-
patser(tje)s zijn de (toekomstige) actieve bewoners 
van Lelystad’, vult Jan Dekker, directeur Stichting 
Welzijn Lelystad, aan.

Wethouder Janneke Sparreboom kwam, namens 
het College dat het initiatief in 2015 omarmde, op 
21 juni met een belangrijke mededeling over Lely-
kracht. Zij maakte bekend dat naast de gemeente-
lijke subsidie van 400.000 euro (2016-2018) het 
initiatief ook gesteund wordt door het VSB-fonds. 
Het fonds, dat als doel heeft de kwaliteit van onze 
samenleving te versterken, ondersteunt Lelykracht 
de komende drie jaar met 1 miljoen euro. ‘Dit is 
natuur lijk fantastisch nieuws. VSB en de gemeente 
Lelystad kennen gescheiden paden, wij onder-
steunen hetzelfde doel. Ik ben ervan overtuigd dat 
het initiatief over een paar jaar op eigen kracht kan 
voortbestaan.’ •
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