
 

 
 
Aan de bewoner(s) van dit adres 
 
 
  
 Lelystad 
 18 november 2019 
 
Onderwerp No 19-142 

Start uitvoering groot onderhoud Gondel 10 t/m 15 en 17 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Binnenkort starten wij met de uitvoering van groot onderhoud in uw wijk. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd door JSB Infra uit Tuk. De aannemer zal nog dit jaar alleen voorbereidende 

opruimwerkzaamheden uitvoeren. Om tijdens de feestdagen niet met een opgebroken straat te zitten, 

hebben wij besloten om nog niet met de aanlegwerkzaamheden te starten. Dit doen we direct na de 

kerstvakantie. 

 

U ontvangt  te zijner tijd van de aannemer een brief over wanneer hij start met de werkzaamheden. 
Daarin staat: 

1. De planning: wanneer de aannemer in welk hofje/straat start met de werkzaamheden.  

2. Hoe de bereikbaarheid van uw woning is geregeld en waar u kunt parkeren op het moment dat 

de aannemer in uw hofje/straat werkzaam is. 

3. Informatie over tijdelijke minicontainer opstelplaatsen.  

 

Wat u zelf kunt doen 

In de bijlage leest u wat u zelf kunt doen ter voorbereiding op het groot onderhoud. Daarbij kunt u 

lezen welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze informatie heeft u eerder ontvangen in de vorm 

van een nieuwsbrief. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden overlast zullen geven, wij en de 

aannemer hopen dit tot een minimum voor u te kunnen beperken.  

 

Contactgegevens aannemer 
Bewoners kunnen voorlopig hun vragen over de planning en/of uitvoeringswerkzaamheden mailen 
naar info@jsbinfra.nl of bellen naar het algemene telefoonnummer 0521-745015. Bewoners kunnen 
vragen naar Mandy Wichers. 
 

Wilt u meer weten? 

Voor meer informatie over het groot onderhoud, zie www.lelystad.nl/gogondel10-15en17. Volg ook 

Facebook GrootOnderhoudLelystad voor actuele informatie over uw wijk. 

 

Heeft u na het lezen van deze brief nog algemene vragen of opmerkingen over het grootonderhoud? 

Dan kunt u contact opnemen met Bart Kastermans, projectleider groot onderhoud, van de gemeente 

Lelystad. Dit kan telefonisch op nummer 14-0320 of per mail op gogondel101517@lelystad.nl.   

 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van de gemeente Lelystad 
 
 
Leny Dikken 
Projectmanager Groot Onderhoud 
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