
Buurtbudget Punter
Onderhoud groen, gewoon doen!

Geachte mevrouw, mijnheer,

Vorige week hebben wij u in een nieuwsbrief geïnformeerd over de mogelijkheid om invloed te hebben op 
de inzet van het budget voor onderhoud van het openbaar groen. Doel hiervan is om de kwaliteit van het 
groen en van het onderhoud in uw wijk af te stemmen op de wensen van de bewoners.  

Op basis van ideeën en suggesties van bewoners is een 
wijkplan voor Punter opgesteld. Hierin wordt aange-
geven op welke plekken in Punter het openbaar groen 
gewijzigd kan worden. Op onderstaand overzichtskaartje 
ziet u welke wijzigingen door bewoners zijn voorgesteld 
voor uw buurt. 

Aan de achterzijde van uw woning zijn hoge struiken. 
Het voorstel is om deze struiken terug te snoeien en een 
maaibare strook gras aan te leggen tussen de struiken 
en het voetpad. Hierdoor ontstaat een netter beeld. Ook 
zijn er drie bomen in uw straat met veel onkruid tussen 
de tegels. Daarom is het voorstel om de tegels bij de 
bomen te verwijderen en te vervangen door gras. 

Het voorstel

In uw buurt hebben bewoners de volgende aanpassing 
voorgesteld: 
- Aanpassen groenstrook achter uw woning, het 
 snoeien van de struiken en het aanbrengen van een  
 grasstrook tussen struiken en voetpad (voorstel 5a).
- Tegels / bestrating bij de drie bomen vervangen door  
 gras (voorstel 5b). 

Oneens met het voorstel?

Kunt u zich niet vinden in de voorgestelde wijziging? 
Geef dit dan door aan mevrouw P. Schulpen van  
gemeente Lelystad. Dit kan per mail op:  
buurtbudgetpunter@lelystad.nl of telefonisch via  
nummer 14-0320. Geef uw naam, adres en telefoon-
nummer door en het nummer van het wijzigings- 
voorstel waar u het niet mee eens bent. In uw geval  
is dat wijziging 5a en 5b.

Reageer vóór 1 januari 2019
Indien de meerderheid van de aangeschreven  
inwoners het niet eens is met de voorgestelde 
aanpassing, dan wordt deze niet doorgevoerd.

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, 
dan kunt u contact opnemen met mevrouw P. Schulpen. 
Dit kan telefonisch op nummer 14-0320 of per mail op 
gemeente@lelystad.nl. Voor meer informatie kunt u ook 
kijken op www.lelystad.nl/buurtbudgetpunter.
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Voorgestelde aanpassing
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