Aan de bewoner(s) van dit adres

Lelystad
24 september 2018
onderwerp
Groot onderhoud Kogge 1 t/m 9, exclusief Kogge 2 - start uitvoering

No. 18-076

Geachte mevrouw, mijnheer,
Vanaf 8 oktober 2018 wordt gestart met de uitvoering van groot onderhoud in uw wijk. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Van der Weerd Grafhorst B.V. In de week voor de
daadwerkelijke start zullen zij het werkterrein inrichten.
Met uitzondering van het rooien en het bijbehorende grondwerk, wordt het openbaar groen
aansluitend aan het straatwerk aangeplant door een groenaannemer, hierover krijgt u tegen die tijd
nader bericht.
Informatie van aannemer
De aannemer gaat starten bij woonstraat Kogge 01. Voor het projectgebied in de Kogge is een
voorlopige fasering en uitvoeringsplanning gemaakt door de aannemer. Daarin kunt u zien wanneer
uw woonstraat ongeveer aan de beurt is. Deze informatie is te raadplegen op de website
(www.lelystad.nl/gokogge ) . Let op: de informatie is onder voorbehoud en kan wijzigen als gevolg van
bijvoorbeeld weeromstandigheden. Wijzingen worden zo spoedig mogelijk doorgevoerd en op de
website geactualiseerd.
Wanneer de aannemer daadwerkelijk bij u aan de slag gaat, krijg u een week van te voren schriftelijk
bericht van Van der Weerd Grafhorst B.V. Ook informeren zij u over hun contactpersoon, waar u met
al uw inhoudelijke vragen over de uitvoering van het werk terecht kunt.
Werkzaamheden
In de bijlage hebben wij voor u de uit te voeren werkzaamheden toegevoegd en leest u wat u zelf kunt
doen ter voorbereiding op het groot onderhoud. Deze heeft u reeds eerder ontvangen. Er is echter iets
gewijzigd in het ontwerp en wij stellen u daarmee op de hoogte van de laatste stand van zaken.
Wij realiseren ons dat de werkzaamheden overlast zullen geven, wij en de aannemer hopen die tot
een minimum voor u te kunnen beperken.

Meer weten?
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de heer P. Roos van de gemeente Lelystad. Dit kan telefonisch op nummer 14-0320 of
per mail op gokogge@lelystad.nl. Voor meer informatie over het groot onderhoud, zie
www.lelystad.nl/gokogge. Volg ook Facebook GrootOnderhoudLelystad voor actuele informatie over
uw wijk.

Met vriendelijke groet,
namens het college van de gemeente Lelystad
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