
Bijlage 1.  Toelichting op werkzaamheden Gondel 10-15 en 17 

 
Op de website www.lelystad.nl/gogondel10-15en17 is het definitief ontwerp geplaatst. Deze kunt u 

bekijken wanneer u deze toelichting doorleest.  

 
1. Parkeren & verkeer: 

 

Gondel 10: de parkeersituatie is in dit hofje als volgt:  

 
Gondel 10 Parkeersituatie 

 

Gondel 11: Er zijn 2 parkeervarianten uitgewerkt. De bewoners hebben tijdens een 

stemprocedure voor variant 2 gekozen.  

 
      Gondel 11: de gekozen variant 2 

 

Gondel 12 en 13: De parkeersituaties in deze hofjes zijn als volgt.  

   
Parkeersituatie Gondel 12     Parkeersituatie Gondel 13 

 

  

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


Gondel 14 en 15: De parkeersituaties in deze hofjes zijn als volgt. 

         
      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. Wij willen u vragen om daarom zoveel mogelijk op eigen terrein te parkeren of in 

daarvoor bestemde parkeervakken? Helaas kunnen wij hier niet op handhaven. Omdat parkeren 

op de rijbaan is toegestaan en bewoners kunnen niet gedwongen worden op eigen erf te 

parkeren.   

 

Electrische oplaadpalen versus parkeerplaatsen 

Electrische oplaadpalen voor voertuigen worden niet standaard aangelegd in de wijk. Bewoners 

kunnen bij gemeente Lelystad een elektrische paal aanvragen. U kunt een elektrische laadpaal 

aanvragen via www.laadpaal.mrae.nl. 

 

2. Straatmeubilair paaltjes en hekjes 

Het plaatsen van paaltjes en hekjes doen wij zo min mogelijk. Alleen als het strikt noodzakelijk is 

plaatsen wij deze. Een teveel aan bestaande hekjes en paaltjes verwijderen wij.  

 

3.   Verharding: 

In de rijbaan worden de aanwezige gebakken klinkers hergebruikt. Deze geven de woonwijk  

karakter. Uiteraard worden kapotte stenen vervangen. Daar waar nu geen gebakken klinkers in de 

rijbaan liggen, leggen wij nieuwe gebakken klinkers. De parkeerplekken en rijbanen op de 

parkeerpleinen worden in nieuw materiaal (betonklinkers) uitgevoerd. De parkeervakken bestaan 

uit een zwart/grijs vlak met een grijze omranding.  

 

Voetpaden 

In de bestaande situatie zijn er bijna geen 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.  

 

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

andere kleur. Op deze manier wordt de rijbaan visueel versmald.  

 

Zelf aangelegde achterpaden door bewoners: 

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

opnieuw aanbrengen.  

 

Aanpassingen m.b.t. de verharding: 

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

groen. 

 

http://www.laadpaal.mrae.nl/


4.   Verlichtingsplan volgens politiekeurmerk veilig wonen 

In het definitief ontwerp kunt u zien waar de lantaarnpalen 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? Dan gaan wij kijken of het mogelijk is om een afscherming te plaatsen op 

de verlichting.  

 

5.   Afvalinzameling 

      In uw wijk worden ondergrondse containers geplaatst. Dit zal niet gelijktijdig met de groot  

      onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden, maar voor de hele stad wordt dit in fases gedaan.  

      Voor meer informatie over de ondergrondse containers kunt u kijken op  

      www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen. De mini containers voor groen, plastic en papier kunt u  

      (zoals u gewend bent) aan de straat plaatsen. Deze opstelplaatsen zijn zoveel mogelijk centraal  

      gelegen aan de doorgaande weg. 

 

6.    Groen en bomen 

Op diverse plekken in de wijk passen we het openbaar groen aan. 

 

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

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

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

dat er boven kabels en leidingen nieuwe bomen worden geplant.  

 

De plantvakken krijgen een hoogwaardig bloeiend groen.  

 

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, te bereiken via 

telefoonnummer 14-0320.   

 

7.    Aanbrengen mindervalidenopritjes 

Om de toegankelijkheid voor iedereen zeker te stellen worden op een aantal plaatsen 

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

 

8.   Specifieke aandachtspunten:   

 

Ophogen waar nodig  

De openbare ruimte wordt, waar nodig, opgehoogd. Wij realiseren ons dat door de ophoging van 

het openbaar gebied u als bewoner ook maatregelen moet nemen aan de bestrating en/of tuin. 

Wij willen het openbaar gebied ophogen om problemen in de toekomst te voorkomen. Hieronder 

staat beschreven wat wij u  doen om de overlast te beperken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen


• De aannemer zorgt ervoor dat de bestrating in het openbaar gebied aangesloten wordt op de 
bestrating in uw voortuin. Dit 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 
onderstaande schematische weergave (bij een ernstige verzakking). 

 

• Voor het ophogen van uw toegangspad naar de voordeur geldt het volgende: 
de gemeente stelt in overleg met de bewoners en verhuurders zand beschikbaar.  

U kunt uw verzoek om zand indienen bij de aannemer op het moment dat deze bij u in de 

straat aan het werk is. Is  de aannemer klaar met het werk in uw straat? Dan kan er geen 

zand meer geleverd worden. Let op: we leveren alleen zand; we leveren geen tuinaarde voor 

uw tuin.  

• Heeft u een tuinhek of schutting? Dan moet u deze waarschijnlijk ook ophogen. Dit geldt 
mogelijk ook voor uw tuin. Houd er rekening mee dat het ophogen van uw tuin kosten met zich 
meebrengt. Deze kosten zijn voor eigen rekening. 

• Wij adviseren u te wachten met de eventuele tuin- en/of bestratingensophogingen totdat het 
groot onderhoud gereed is. Dan kunt u exact zien wat de nieuwe hoogte van de openbare 
bestrating is en hier probleemloos op aansluiten.  

• Tip: Vraag eens aan de aannemer of stratenmaker naar de mogelijkheden wanneer deze bij u 
in de buurt is. 
 

3. Verwijderen overhangend groen: 
Om de onderhoudswerkzaamheden goed uit te kunnen voeren, heeft de aannemer voldoende 
werkruimte nodig. Wij vragen u daarom om het overhangende groen te snoeien of te verwijderen, 
zodat de aannemer goed bij de opsluitband langs de tuin kan werken. Als dit niet (op tijd) gebeurd, 
dan verwijderd de aannemer het groen dat in de weg staat. Ook vragen wij u vriendelijk om het 
hekwerk dat op of over de opsluitband staat, tijdelijk te verwijderen en later terug te plaatsen.  

 

4. Toegankelijkheid en parkeren tijdens de groot onderhoud werkzaamheden: 

• Toegankelijkheid voor hulpdiensten en afvalinzamelaar HVC: wij infomeren deze instanties 
over de uitvoering van het werk.  

• Parkeren & tijdelijke overlast: Wij snappen dat u overlast ondervindt van de werkzaamheden. 
De aannemer zorgt ervoor dat uw huis altijd te voet bereikbaar is. Zij doen dit door bijvoorbeeld 
rijplaten neer te leggen. Uw auto dient u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ergens 
anders in de wijk te parkeren. De aannemer informeert u wanneer deze in uw straat bezig gaat.  

• Aanbieden van de minicontainers: Het kan zijn dat HVC de minicontainers tijdens de 
werkzaamheden niet op de gebruikelijke  locatie kan legen. We vragen u dan ook de 
minicontainer aan te bieden op een locatie die voor de inzamelwagen van HVC bereikbaar is.  

• Het melden van bijzondere omstandigheden: Heeft u verhuis- of verbouwplannen tijdens de 
werkzaamheden van het root onderhoud? Of zijn er andere bijzondere omstandigheden waarmee 
we rekening moeten houden? Informeer ons op tijd hierover. Ook in geval van een bruiloft of 
begrafenis kunt u contact met de aannemer opnemen.  
 

 

 


