
Verslag Bewonersavond 22 maart 2022 / Vervolg
van Huurdersorganisatie Stichting Mediteren en Wonen.

Wij zijn verheugd over de goede opkomst op deze bewonersavond. 
(Zie, voor deel 1 van het verslag, Sidhadorp Nieuws van mei 2022)
De bedoeling van deze avond was vooral de bewoners er op te wijzen dat de gemeente het perceel 
Merwede/Zaanstraat als bouwgrond heeft aangewezen. Als het Sidhadorp deze kans voorbij laat 
gaan om er een optie op te nemen zal een andere partij dit stuk gaan bebouwen. Dat zou een gemiste
kans zijn. Misschien vindt u de locatie niet ideaal voor woningen, maar om het Sidhadorp te kunnen
uitbreiden, zullen we het moeten doen met de beschikbare ruimte en grond. Natuurlijk wordt het 
niet vol gezet met woningen; er zal tevens een groot stuk ingevuld worden met groen. De noodzaak 
van een geluidswal wordt breed gevoeld. Elders bouwen in Lelystad is in het verleden serieus 
geprobeerd, maar niet gelukt. Harmonisch wonen wil in principe graag Sthapatya Vedische 
woningen gaan bouwen. Ook om meer mensen te trekken naar het Sidhadorp. Een Vedisch architect
zou moeten beoordelen in hoeverre dat mogelijk is. De huurdersorganisatie vindt het belangrijk om 
ieders mening te vernemen. Daarom werden 4 groepjes gemaakt van ongeveer 9 tot 12  bewoners. 
Elk groepje kreeg 4 vragen te beantwoordden die genoteerd werden op grote vellen papier. 

Antwoorden van vraag 1. Wat zijn de positieve aspecten van het wonen in het Sidhadorp:

– Koepel en TM centrum (4x 1) –  Bijzondere energie (2x)
– Meer coherentie en minder problemen in de wijk (4x) – Wonen met gelijkgestemden (2x)
– Samen eten in het Restaurant (3x) – Natuurwinkel (3x)
–  Gezamelijke feesten en vieringen (3x) – Iedereen kent elkaar, dorpsgevoel (3x)
– Iedereen kent elkaar, dorpsgevoel (3x) – Gemeenschapsgevoel,thuisvoelen(2x)
– Het effect van samen mediteren voel je –  Bijzondere energie
– Onderlinge ondersteuning, sociale cohesie – School en kinderopvang 
– Verbondenheid, Gezamenlijk doel – Positieve sfeer
– Woningen zijn betaalbaar
– Unieke wijk door positieve uitstraling en minder problemen

Antwoorden van vraag 2. Heb je belangstelling voor Vedisch wonen en waarom:

– Geluidswal en of geluidsisolatie is voorwaarden (4x)
– Tenzij betaalbare woningen / evt. met huurtoeslag (2x)
– Geeft goede energie (2x)
– In overeenstemming met de natuur
– Goed voor lichaam en geest – ondersteunend voor de gezondheid
– Levens-bevorderlijke-energie – Zorgt voor harmonie in je leven
– Mooie lichtinval, fijne energie – Beter humeur
– Kwaliteit van wonen  – Ook graag met wat kleinere woningen
– Vedisch bouwen zorgvuldig gebeuren  – Locatie moet ook Sthapatya Vedisch zijn;
– Maharishi Vedisch Architect er bij betrekken  – Alle deelnemers willen meedenken
– Eerst coherent plan maken – Toekomst bestendig

* In één van de groepjes gaven drie personen aan SthapatyaV. wonen niet een noodzaak te vinden;
– Gewoon een leuke woning is voldoende
– Is niet geschikt voor Sociale bouw
– Het is niet geschikt voor ons klimaat in Nederland

1 Aantal groepjes waarin het genoemd is.



Vraag 3:  Welke voorzieningen zou je nog willen in het Sidhadorp

Meer groen in de wijk
– Sportparkje, sportveldje, Midgetgolf, Jeu de Boules plek (3x)
– Veel struiken voor insecten, bomenrij afscheidingen (3x)
– Veel groen, groen parkje, meer wandelpaadjes (3x)
– Bosje moet blijven, eventueel bomen verplaatsen (3x)
– Voedselbosje, fruitbosje, pluktuin, kruidentuin(2 x)
– Jeu de Boules plek (2x)
– Grotere tuinen , gemeenschappelijke tuin 
– hondenpaadje moet blijven, meer hondenuitlaat plekken, honden losloop plek

Woningen
– Geluidsarm / Geluidschermen zijn een must (3x)
– Gastenverblijf, Logeer gelegenheid (3x)
– Plek voor plaatsen van tinyhouses (3x)
– Betere woning doorstroming (3x) 
– Aanleun-woningen met maaltijd en zorg voorziening (3x) 
– Voorzieningen voor meerdere generaties (3x)
– Kleinere en grotere woning in verschillende prijsklassen (3x)
– Kleinere woningen met kleinere of juist grotere tuinen (3x)
– Woonhofje, senioren hofje
– Houtbouw, natuurlijke materialen, geen hoogbouw
– Energie neutraal, comfortabel, goede isolatie van woningen
– Betaalbare woningen, middenhuur prijs
– Flexwonen voor spoedzoekers

Vraag 4:  Heb je nog wensen rondom wonen

– Vernieuwing van het restaurant (3x)
– Café, Pannenkoekhuis of andere horeca (3x)
– Buurthuis; voor gezellig samenzijn (2x)
– Kringloop winkel / Plek verkoop spirituele spulletjes (2x)
– Meer plek voor parkeren bij de school (2x)
– Nieuwe grotere school met goede parkeer plekken
– Niet sektarisch Restaurant
– Wonen en werken uitbreiden
– Peace Palace
– Plek voor niet T.M. activiteiten, zoals cursussen, lezingen, muziek, spelletjes, ontmoeting.
– Ouderenzorg / Verzorgingshuis
– Sporthal, zwembad, hotel, vakantiewoningen

* Enkele bewoners leverde ook een mondelinge bijdrage vanuit de zaal. Deze suggesties zijn 
weerspiegeld in de antwoorden. Zie bovenstaande opsommingen.

Tevens is een Enquête rondgedeeld die ingevuld kan worden. Helaas door 

weinig mensen daadwerkelijk ingevuld en ingeleverd.  **Doet u dit svp alsnog!!!** 
Uw mening telt! Wij zoeken nog mensen in onze Huurdersorganisatie; 
graag ook mannen!!!  e-mailadres:  huurders@harmonischwonen.nl

Enquête Formulieren te verkrijgen en in leveren bij Iris Bäppler,Scheldestraat 26.  
Of bij Woningstichting Harmonisch Wonen. 

mailto:huurders@harmonischwonen.nl



