
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de bewoner(s) van 

Gondel 10 t/m 15 en 17 

  

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Met deze brief informeren wij u over het definitieve ontwerp van het groot onderhoud in uw wijk.  

Daarnaast treft u informatie aan over de uitvoering van werkzaamheden en leest u wat u zelf kunt 

doen ter voorbereiding op het groot onderhoud.   

 

Hoe is het ontwerp tot stand gekomen? 

Het ontwerp is na een goede en intensieve samenwerking tussen gemeente en bewoners tot stand 

gekomen. Vorig jaar hebben wij u via een enquête gevraagd om zaken aan te geven waar u tegen 

aanloopt in uw wijk. Deze punten zijn waar mogelijk meegenomen in het voorlopig ontwerp, waarbij u 

eveneens tijdens de inloopbewonersavond op 13 december 2017 uw mening, suggesties en 

knelpunten heeft kunnen aangeven.  

 

In maart 2018 hebben wij u geïnformeerd over een tweede voorlopig ontwerp, waarop u eveneens kon 

reageren. De suggesties en opmerkingen zijn zoveel mogelijk meegenomen in het nu opgestelde 

definitieve ontwerp. 

 

Onderstaand treft u meer informatie aan over het definitief ontwerp, de over de verdere planning en 

uitvoering van werkzaamheden. Alle informatie staat ook op www.lelystad.nl/gogondel10-15en17 . 

 

 Ontwerp: Bijgevoegd vindt u het ontwerp met bijlagen, waarin uw opmerkingen zijn verwerkt. 

U kunt het definitief ontwerp ook bekijken op de website en desgewenst inzoomen.  

 Voorbereiding en aanbesteding: Hierna starten de voorbereidingen (bestek maken met 
bijbehorende tekeningen) voor de aanbesteding met aannemers. Naar verwachting is begin 
2019 duidelijk welke aannemer het werk gaat uitvoeren.  

 Uitvoering: De eerste werkzaamheden worden zo snel mogelijk gestart, nadat de aannemer 
bekend is. Het openbaar groen wordt aansluitend aan het straatwerk uitgevoerd. U wordt in 
een later stadium nader geïnformeerd over de exacte start van de werkzaamheden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lelystad.nl/gogondel10-15en17


 
 
Meer weten? 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met Leny Dikken of Diana Hooi van de gemeente Lelystad. Dit kan telefonisch op nummer 
14-0320 of per mail op gogondel101517@lelystad.nl .  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het ontwerp.  
 
Met vriendelijke groet, 

namens het college van de gemeente Lelystad 

i.o. 

 
 

Leny Dikken, 

Projectmanager Groot Onderhoud 
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Bijlage 1.  Toelichting op definitief ontwerp Gondel 10-15 en 17 

 
1. Parkeren & verkeer: 

 

Belangrijke aanpassingen op basis van uw wensen t.b.v. het parkeren zijn: 

Gondel 10: de vier extra ingeplande parkeerplaatsen in het voorlopig ontwerp tegenover Gondel 

10-55 en Gondel 10-57 worden op verzoek van de bewoners niet gerealiseerd en zijn dus niet in 

het definitief ontwerp opgenomen. 

Gondel 11: Er zijn 2  parkeervarianten uitgewerkt. De bewoners hebben d.m.v. een 

stemprocedure voor variant 2 gekozen. Variant 2 is in het definitief ontwerp verwerkt. 

   
      Gondel 10 Parkeerplaatsen verwijderd  Gondel 11: de gekozen variant 2 

 

Gondel 12 en 13: Vanuit de bewonersreacties op ons eerste ontwerp, zijn voor deze hofjes 

nieuwe parkeersituaties ontworpen. Deze nieuwe situaties zijn in het definitieve ontwerp verwerkt. 

   
Parkeersituatie Gondel 12     Parkeersituatie Gondel 13 

 

Gondel 14 en 15: Op verzoek van de bewoners is het eerste ontwerp aangepast en dit is als volgt 

verwerkt in het definitieve ontwerp: 

         
      Parkeersituatie Gondel 14                                 Parkeersituatie Gondel 15 

 

 

Parkeren op de weg 

Een ergernis van bewoners is dat men parkeert op de rijbaan, terwijl er parkeerplek is op eigen 

terrein. Daardoor is het voor sommige bewoners niet goed mogelijk om de auto in en uit te 

parkeren. Wilt u daarom zoveel mogelijk op eigen terrein parkeren of in de daarvoor bestemde 

parkeervakken? Ook is gevraagd of hier niet op gehandhaafd kan worden. Nee, dit helaas niet het 



geval. Parkeren op de rijbaan is toegestaan en bewoners kunnen niet gedwongen worden op 

eigen erf te parkeren.   

 

Electrische oplaadpalen versus parkeerplaatsen 

Electrische oplaadpalen voor auto’s worden niet standaard aangelegd in de wijk. Bewoners 

kunnen bij gemeente Lelystad een elektrische paal aanvragen. U kunt daarvoor de website 

www.lelystad.nl raadplegen en zoeken op oplaadpunten. De procedure om een oplaadpaal aan te 

vragen, staat duidelijk op de website omschreven. 

 

Verkeersdrempels 

Bewoners verzoeken regelmatig om extra drempels. De drempels die wij toepassen binnen dit 

gebied staan op het ontwerp en voldoen hiermee aan de verkeersrichtlijnen.  

 

2. Straatmeubilair paaltjes en hekjes 

Het plaatsen van paaltjes en hekjes e.d. wordt zoveel mogelijk vermeden en worden alleen 

geplaatst als dit strikt noodzakelijk is. Een overmaat aan bestaande hekjes en paaltjes wordt 

verwijderd  

 

3.   Verharding: 

De aanwezige gebakken klinkers worden hergebruikt. Deze geven de woonwijk een 

karakteristieke woon- en belevingskwaliteit. Uiteraard worden kapotte stenen vervangen. De 

parkeerplekken en rijbanen op de parkeerpleinen worden in nieuw materiaal uitgevoerd. De 

parkeervakken bestaan uit een matje met een omranding. 

 

Voetpaden 

In de bestaande situatie zijn niet of nauwelijks voetpaden in de woonstraten aanwezig. Daar waar 

het kan, leggen we aparte voetpaden aan door middel van overrijdbare trottoirbanden of een 

strook in een andere kleur. In het ontwerp kunt u zien waar een voetpad is aangelegd of een 

strook.  

 

De scheiding tussen rijbaan en het voetgangersgebied wordt gerealiseerd door een goot in een 

andere kleurstelling. Op deze manier wordt de rijbaan enigszins visueel versmald, waardoor er 

mogelijk minder hard in de woonwijk wordt gereden.  

 

Zelf aangelegde achterpaadjes door bewoners: 

Wij zullen bij alle bewoners die nu vanuit hun achtertuin een paadje hebben gemaakt, dit pad 

opnieuw aanbrengen. Deze paadjes zijn niet apart in het definitief ontwerp opgenomen 

 

Aanpassingen m.b.t. de verharding: 

Bij Gondel 15-41 wordt het voetpad achter de parkeerplaatsen gemaakt in plaats van achter het 

groen. 

 

4.   Verlichtingsplan volgens politiekeurmerk veilig wonen 

In het ontwerp kunt u zien waar de lichtmasten staan. Een aantal  bewoners hebben aangegeven 

dat zij het licht van een lantaarnpaal te fel vinden. Wanneer dit bij u het geval is, wilt u ons dit laten 

weten? Wij gaan kijken of het mogelijk is om een afscherming te plaatsen op de verlichting.  

 

5.   Afvalinzameling 

De uitslag is bekend voor de afvalinzameling voor restafval. Er zullen hiervoor ondergrondse 

containers worden geplaatst. Dit zal niet gelijktijdig met onze groot onderhoudswerkzaamheden 

plaatsvinden, maar voor heel de stad gaat de afdeling Beheer Openbare Ruimte dit in één keer 

realiseren. In het definitieve ontwerp ziet u wat de beoogde locatie(s) zijn in uw wijk. De afdeling 

http://www.lelystad.nl/


Beheer Openbare Ruimte gaat nog met de bewoners in gesprek over de definitieve locaties. De 

locatie kan dus nog veranderen! Voor meer informatie hierover, zie www.lelystad.nl/afval.  

 

De afvalcontainers voor groen, plastic en papier kunt u (net zoals u gewend bent) aan de straat 

zetten. In het definitieve ontwerp ziet u de locaties voor deze containers. Deze zijn zoveel mogelijk 

centraal gesitueerd aan de doorgaande (wijkontsluitings)weg. 

 

6.    Groen en bomen 

Op diverse plekken in de wijk is het openbaar groen aangepast. U ziet aangegeven in het ontwerp 

welke bomen worden verwijderd (rood met een kruis doorheen) en welke bomen nieuw in uw wijk 

worden geplant (in het groen aangegeven).   

 

In een aantal situaties, kan er helaas geen nieuwe boom terug worden gepland, omdat er kabels 

en leidingen te dicht bij de huidige boom liggen. Om mogelijk toekomstige schade aan deze 

kabels en leidingen (door wortelgroei van bomen) te voorkomen, staan de nutsbedrijven niet toe 

dat er op kabels en leidingen nieuwe bomen worden geplant.  

 

Verder ziet u in de legenda bij de groene vakjes of er gras komt, of heesters (met een bepaalde 

hoogte). De plantvakken zullen worden voorzien van een hoogwaardig bloeiend groen. De 

invulling van de plantvakken qua assortiment is nog niet gemaakt, dit volgt op een later moment. 

 

Groen adopteren 

Vindt u het leuk om een stukje groen in de buurt te onderhouden? Dan bieden wij u de 

mogelijkheid om groen te adopteren. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, dan kunt u 

contact opnemen met de bewonersconsulent, mevrouw M. Schuurman.  

 

Overhangend particulier groen 

Verder blijkt uit de reacties van bewoners dat er particulier groen over de rijbaan hangt. Wij willen 

u dan ook verzoeken om dit overhangend groen in te korten, zodat de volledige rijbaan weer 

toegankelijk is voor het wegverkeer. Dit is eveneens noodzakelijk in het kader van het kunnen 

uitvoeren van de werkzaamheden, zie “Verwijderen overhangend groen” verderop in deze 

nieuwsbrief  

 

7.    Aanbrengen mindervalidenopritjes 

Om de toegankelijkheid voor iedereen te waarborgen worden op een aantal plaatsen 

mindervalidenopritjes aangebracht. Auto’s mogen niet parkeren voor de mindervalide opritjes. 

 

8.   Specifieke aandachtspunten:   

Ophogen waar nodig  

In de Gondel 10-15 en 17 zijn verzakkingen geconstateerd, gemiddeld .. cm, wat meer dan het 

gemiddelde is en bij een andere locatie minder. De openbare ruimte wordt, waar nodig, 

opgehoogd om de toegankelijkheid tot de woningen te waarborgen. Hierdoor ontstaat 

hoogteverschil met uw toegangspad en bij een aantal bewoners ook met het groenperkje voor de 

woning. Hieronder informeren wij u alvast over hoe dit in zijn werk gaat.  

 De aannemer zorgt ervoor dat de bestrating in het openbaar gebied aangesloten wordt op de 

bestrating in uw tuin, tot maximaal 1 meter de tuin in. Om wateroverlast te voorkomen, adviseren 

wij u om het resterende deel van het pad naar uw woning op te hogen. Zie onderstaand 

schematische weergave (bij een ernstige verzakking). 

http://www.lelystad.nl/afval


 

 Voor het ophogen van uw toegangspad naar de voordeur geldt het volgende: 

de gemeente stelt gratis zand ter beschikking. U kunt uw verzoek om zand indienen bij de 

aannemer op het moment dat deze bij u in de straat aan het werk is. Wanneer de aannemer 

uit uw straat weg is, wordt er geen zand meer geleverd! De gemeente Lelystad of aannemer 

levert bovendien geen tuinaarde voor uw tuin.  

 Wij adviseren u eventuele tuin- en/of bestratingensophogingen niet eerder uit te voeren, dan 

dat het groot onderhoud gereed is. Dan kunt u exact zien wat de nieuwe hoogte van de 

openbare bestrating is en hier probleemloos op aansluiten.  

 Bewoners die wegens omstandigheden hun tuin en/of toegangspad van hun woning niet zelf 

kunnen ophogen, kunnen wellicht hulp vragen aan mensen in hun omgeving, een offerte 

opvragen bij de aannemer of contact opnemen met hun eventuele verhuurder. Indien u een 

offerte opvraagt bij de aannemer, adviseren wij u ook een tweede offerte op te vragen bij een 

ander bedrijf zodat u de prijzen kunt vergelijken.  

 

Verwijderen overhangend groen: 

Om de onderhoudswerkzaamheden goed uit te kunnen voeren, heeft de aannemer voldoende 

werkruimte nodig. Wij verzoeken u daarom om het overhangende groen te snoeien of te 

verwijderen, zodat de aannemer goed bij de opsluitband langs de tuin kan komen. Ook vragen wij 

u vriendelijk om het hekwerk dat op of over de opsluitband staat, tijdelijk te verwijderen en later 

terug te plaatsen. Indien u een offerte opvraagt bij de aannemer voor deze werkzaamheden, 

adviseren wij u ook een tweede offerte op te vragen bij een ander bedrijf zodat u de prijzen kunt 

vergelijken.  

 

      Toegankelijkheid en parkeren tijdens de groot onderhoud werkzaamheden: 

 Toegankelijkheid hulp- en afvaldiensten: De hulpdiensten worden door de gemeente 

geïnformeerd over de uitvoering van het werk.  

 Parkeren & tijdelijke overlast: Wij beseffen dat u overlast ondervindt van de werkzaamheden. 

De aannemer zorgt er in ieder geval voor dat uw huis altijd te voet bereikbaar is. Dit doen zij door 

het aanleggen van bijvoorbeeld rijplaten. Uw auto dient u echter tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden elders in de wijk te parkeren.  

 Plaats van uw vuilcontainer: Het kan zijn dat de vuilcontainer tijdens de werkzaamheden niet op 

de reguliere locatie kan worden opgehaald. Wij vragen u dan ook de container aan te bieden op 

een voor de vuilnisauto bereikbare locatie. De aannemer kan u informeren over exacte 

opstelplaats van de container.  

 Het melden van bijzondere omstandigheden: Wij vragen u om tijdig aan te geven of u nog 

verhuis- of verbouwplannen heeft of wanneer er andere bijzondere omstandigheden zijn waar de 

aannemer tijdens de uitvoering rekening mee moet houden. Ook in geval van een trouwerij of 



begrafenis kunt u contact met ons opnemen, zodat de aannemer hier zoveel mogelijk rekening 

mee kan houden.  

 


