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Alweer de laatste (en de eerste) nieuwsbrief van 2020/2021! Het is niet te geloven zo snel gaat het. Het is niet alleen de tijd die 
vliegt maar ook andere zaken. Zo zag ik laatst een foto van de aanleg van het Bultpark buurtproject in 2018. Toen een kale vlakte 
en kijk nu eens, bijna een echt bosje waarin dit voorjaar zelfs voor het eerst (wat) gesnoeid moet worden!
 
Wat een vreemd jaar was 2020! Heel wat Bultparkactiviteiten zoals vleermuizen spotten, de Natuurwerkdagen, de Nacht van de 
Nacht, nestkasten timmeren: het ging allemaal niet door. Spannend of dat volgend jaar wel het geval zal zijn. Gelukkig ben je als 
individu iedere dag weer hartelijk welkom in het Bultpark om te genieten van de winterse (je weet maar nooit!) natuur. Gek idee 
dat er jonge kinderen zijn die niet weten hoe sneeuw eruit ziet!

De laatste en de eerste

Afvalbakken

Om de afvalbakken in het park beter onder de aandacht te brengen willen we een wedstrijd afvalbakken beschilderen organise-

ren. Helaas besluit de gemeenteraad maar steeds niet over het al dan niet terugbrengen van het aantal afvalbakken. En zonder dat 

besluit weten we niet hoeveel bakken er gehandhaafd blijven in het Bultpark  We hebben daar in mei al een brief over geschreven 

aan burgemeester en wethouders maar een antwoord is uitgebleven. 

We willen graag dat het aantal bakken in ons drukke park gehandhaafd blijft. Er zijn beleidsambtenaren die van mening zijn dat de 

hoeveelheid zwerfafval niet toeneemt als je het aantal afvalbakken terug schroeft. Als dat zo is kun je ze allemaal wel weghalen 

of niet dan!? Wat zal de stad er dan schoon en opgeruimd uitzien.
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Grootonderhoud

Ieder jaar geeft de gemeente opdracht om in een stukje Bult-
park groot onderhoud te plegen. Dat ging altijd in overleg met 
Stichting Bultparkcomite maar helaas gebeurde dat dit jaar niet. 
We zijn graag op de hoogte, ook al omdat we over zulk onder-
houd regelmatig vragen krijgen. Overigens gebeurde het op 
een prima manier. 
In goed overleg met de gemeente is afgesproken dat het 
volgend jaar weer in overleg zal gebeuren. Ook proberen we in 
2021 een deel van het gras in het Bultpark niet meer regelma-
tig te laten maaien. Lang gras is heel aantrekkelijk voor allerlei 
insecten zoals vlinders maar ook voor vogels (zaden!) en kleine 
zoogdieren.

Lente

In het park kun je lente alweer een beetje ervaren. Natuurlijk, 
de dagen worden nog steeds korter (tot 21 december, dan is 
het 8 uur licht en 16 uur schemer/donker, daarna worden de 
dagen weer langer). Bedenk dat ‘Als de dagen beginnen te 
lengen, de vorst begint te strengen’(de kans op vorst wordt dus 
groter). 
Maar we hadden het over de lente. Aan de hazelaars zitten al 
volop lichtgroene, mannelijke katjes! Eind januari, en soms wat 
eerder gaan ze bloeien. Ze strekken zich en het stuifmeel wolkt 
eruit (door de wind) en gaat op zoek voor zover die stuif-
meelkorrels dat kunnen, naar de piepkleine, rode vrouwelijke 
bloempjes. Ook aan andere struiken en bomen zie je de dikke 
lenteknoppen zitten. Je moet er oog voor hebben. En heb je dat 
dan voel je misschien alweer een vleugje lente! En wat dacht 
je van de gele kornoelje waarvan de knoppen dikker en dikker 
worden (bloeit in januari – februari, vruchten zijn eetbaar).

Zintuigentuin

Zoals je weet heeft de gemeenteraad ons geld gegeven voor 
de aanleg van een Zintuigentuin. Dat geld komt beschikbaar per 
1 januari, daarna moeten we nog even wachten op een boe-
kingsnummer maar dan kunnen we aan de slag. Je weet 
natuurlijk ook (heel veel mensen hebben gestemd!) dat we een 
aanvraag ingediend hebben bij de ANWB. Op 15 december ho-
ren we of onze aanvraag gehonoreerd wordt. De Zintuigentuin 
willen we, als we voldoende middelen krijgen / hebben, ook 
toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden. Adviseur 
Guus Janssen van Bartimeus komt 10 december kijken hoe we 
zo’n route het beste kunnen realiseren. Spannend!

Wensen

      Afgelopen jaar was een bijzonder jaar. We hoeven je daar niks over te vertellen. Hopelijk wordt het in 2021
         wat dat betreft anders en, wie weet, beter. En op zich treffen wij het nog als inwoners van Lelystad. Er is
           altijd volop stadsnatuur in de buurt waar je van kunt genieten, ook als je afstand moet houden. Een ‘frisse
          neus halen’ en ‘even op uittrekken’ is hier wat het groen betreft, nooit een probleem.

              Maar (waarschijnlijk) geen kerst vieren met zijn allen, geen vuurwerk met oud en nieuw. 
                 We wensen jou als lezer van de nieuwsbrief goede dagen toe en hopelijk zien we elkaar weer in 
     2021 in het Bultpark!

Kabouterpad

In 2020 kregen van Kern met Pit een toezegging van 1000 euro 
als bijdrage voor de aanleg van het kabouterpad. Nou krijg je 
die 1000 euro pas na realisatie van het project. Op 23 januari 
2021 moeten daarvan ‘verantwoording’ afleggen om het geld 
ook definitief te krijgen. Zoals je weet is het pad al voorjaar 
2020 aangelegd. Er is duizenden keren gebruik van gemaakt 
dus wat dat betreft zit het wel goed met die 1000 euro. Als we 
in staat zijn om een flitsende presentatie te geven komen we 
misschien in aanmerking voor een soort ‘prijs’, een extra bijdra-
ge van 1500 euro maar zover is het nog (lang) niet!


