
Aangepast voorlopig ontwerp Gondel
Op 13 december 2017 heeft een 
informatieavond over het groot-
onderhoud plaatsgevonden in 
Hanzeborg. Tijdens deze avond 
hebben wij het voorlopig ontwerp 
getoond. Veel bewoners hebben 
deze bijeenkomst bezocht en hun 
opmerkingen op het ontwerp 
gegeven. Ook via de website zijn de 

afgelopen tijd veel reacties op het 
ontwerp bij ons binnengekomen. 
Wij willen iedereen hartelijk danken 
hiervoor! 

De afgelopen periode hebben wij 
alle opmerkingen en suggesties 
verzameld en besproken. Dit heeft 
geleid tot aanpassingen in het 

voorlopig ontwerp. De verande-
ringen hebben vooral betrekking 
op de parkeerplaatsen. In deze 
nieuwsbrief informeren wij u over 
de grootste aanpassingen in het 
ontwerp.  

Nieuwsbrief Gondel 10 t/m 15 en 17
Mailadres:   
gogondel101517@lelystad.nl 
Telefoonnummer: 
14-0320, contactpersoon 
Diana Hooi. 
Website:  
www.lelystad.nl/
gogondel10-15en17.
Wij zijn tevens te vinden op 
de Facebookpagina 
GrootOnderhoudLelystad.

Contactgegevens

Reageren
Vergeet niet te 
reageren voor 
7 april 2018

Het nieuwe voorlopig ontwerp 
kunt u vinden op de website 
www.lelystad.nl/
gogondel10-15en17.
 
U kunt hier ook het eerdere 
ontwerp en een overzicht van de 
bestaande situatie vinden. Wilt 
u graag een papieren exem-
plaar? Deze kunt u aanvragen. 
Zie hiervoor de contactgegevens 
(verderop in deze nieuwsbrief). 

Nieuw voorlopig ontwerp

 
Wilt u reageren op het 
aangepaste voorlopig 
ontwerp? 
Dat kan via een reactie-
formulier op de website. 

Reageren kan tot 
7 april 2018. 

Reageren?

In het tweede kwartaal van 2019 
starten we waarschijnlijk met 
de uitvoering van het werk in 
uw buurt. Zodra de aannemer 
voor de uitvoering van het werk 
bekend is, krijgt u informatie 
over de planning en over de 
werkzaamheden.  

De aannemer start met de voor-
bereidende werkzaamheden, 
waarbij de bomen en groen ver-
wijderd worden. Daarna volgen 
de bestratingswerkzaamheden. 

Als de bestratingswerkzaamhe-
den afgerond zijn, dan starten 
we met planten van het groen. 
Omdat we hierbij afhankelijk 
zijn van het plantseizoen, kan 
het voorkomen dat er enige tijd 

zit tussen de afronding van de 
bestrating en de aanleg van de 
nieuwe beplanting.

 Planning
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Huidige situatie:
Dit hofje heeft een erg stenig 
karakter door het aanwezige 
parkeerterrein (18 smalle par-
keerplaatsen haaks op het groen) 
met een ontsluiting langs Gon-
del 11-26. In het parkeerterrein 
maken we ruimte voor een kleine 
groenstrook met een boom. Deze 
dient als scheiding  tussen de 
weg en Gondel 11-26. 

Eerste ontwerp:
Dit ontwerp was gebaseerd op:

-  de realisatie van een duidelijke 
routing door de straat en rond-
rijden op het parkeerterrein te 
voorkomen.

-  meer groen in de buurt aan te 
brengen. 

Het beeld levert een duidelijke 
woonstraat op, waar in ruime 
parkeervakken geparkeerd kan 
worden. Er wordt meer groen 
geplant in het middengebied.

Tweede ontwerp (met twee 
varianten en keuze voor de 
bewoners):
Veel bewoners die rondom de 
huidige parkeerhof wonen willen 
de bestaande situatie terug. 
Argumenten zijn: het wordt 
drukker in de straat, het wordt 
lastiger voor de bestelbusjes om 
te keren, er zijn minder parkeer-
plaatsen en de verkeersonveilig-
heid neemt toe. De opmerking 
over de verkeersonveiligheid 
geldt ook voor de parkeerhof in 
de bestaande situatie, omdat we 
dan te maken hebben met ver-
keer wat door twee straten kan 
rijden. 

In de eerste variant hebben we 
het eerdere ontwerp geoptimali-
seerd:  

-  er zijn meer parkeerplaatsen 
ingetekend, onder ander in de 
groenstrook Gondel 11-25 tot 
en met 11-31;

-  er zijn nu 21 parkeerplaatsen.

Als tweede variant is gekeken of 
de bestaande situatie enigszins 
terug kan komen. Dit resulteert 
in een ontwerp waarin:

-  de groenstrook langs Gondel 
11-26 wordt verbreed;

-  er 3 extra parkeerplaatsen 
bijkomen in de groenstrook bij 
Gondel 11-25 tot en met 11-31.  

-  in deze variant zijn er eveneens 
21 parkeerplaatsen.

Huidige situatie:
Vanaf de doorgaande weg is 
Gondel 12 ingericht als een par-
keerplein met daaromheen een 
vrij brede groenstrook. De bewo-
ners voelen zich hier niet veilig. 
Het parkeerterrein wordt weinig 
gebruikt vanwege de slechte 
zichtbaarheid en verlichting.
Bewoners parkeren daarom 
elders in de wijk.

Eerste ontwerp:
Dit ontwerp is gebaseerd op:
-  een veilig, toegankelijk en 

overzichtelijk parkeerterrein 
met voldoende verlichting; 

-  meer laag en open groen in 
de buurt; 

Het beeld levert een overzich-
telijke parkeerhof op, met één 
toegang vanaf de woonstraat. 
Ook is er voldoende verlichting 
en meer groen. 

Tweede ontwerp:
Naar aanleiding van de bewo-
nersavond hebben bewoners 
aangegeven:

-   een aparte ontsluiting te wil-
len vanaf de doorgaande weg.

  Dit is niet mogelijke vanwe-
ge de doorgaande busroute. 
Ook zorgen parkeerhoven die 
ontsloten worden vanaf de 
doorgaande weg voor onveili-
ge situaties (er is een te groot 
snelheidsverschil).

-  dat zij rondom het huidige 
parkeerhof de bestaande 

 situatie willen behouden als 
er meer verlichting komt en 

er meer met het groen ge-
daan wordt. 

Vanuit die gedachte hebben we 
de bestaande situatie als volgt 
geoptimaliseerd:

-  een aantal parkeerplaatsen 
komt dichter bij de doorgaan-
de weg.  

-  meer en een betere verde-
ling van de verlichting op het 
parkeerterrein;

-  langs de erfgrens van 
 Gondel 12-18 wordt een brede 

groenstrook ingeplant waar 
de nieuwe parkeerplaatsen 
achterliggen; 

-  langs de woonstraat worden 
de overige parkeerplaatsen 
gesitueerd. 

Op deze manier wordt het 
parkeerplein een groen plein 
met lage beplanting. Meer licht, 
lucht, ruimte en overzicht op 
het parkeerplein zorgt voor een 
beter gebruik ervan.  

Gondel 11 Gondel 12

Bereikbaarheid
Om de overlast voor u tot een 
minimum te beperken en om de 
bereikbaarheid voor nood- en 
hulpdiensten te waarborgen, 
wordt het werk in fasen uitge-
voerd. Uw straat is hierdoor 
met de auto een aantal weken 

niet goed bereikbaar. Uiteraard 
zorgen wij er tijdens de uitvoering 
voor dat uw woning altijd te voet 
bereikbaar is. Voor mensen die 
slecht ter been zijn of voor men-
sen die een bijzondere situatie 
hebben (zoals een verhuizing) 

plaatsen wij loopschotten zodat 
uw woning bereikbaar is. Heeft 
u een bijzondere situatie? Geef 
dit dan tijdig aan, zodat wij hier 
rekening mee houden en de juiste 
maatregelen kunnen treffen. 

Onze voorkeur gaat uit naar de eerste variant, omdat we hier-
in de hoeveelheid verharding kunnen verminderen. Daarnaast 
neemt de verkeersveiligheid toe omdat er niet meer twee wegen 
zijn die voor onveilige situaties kunnen zorgen.  Maar u, als 
bewoner van hofje 11, mag hierover stemmen. U kunt via de 
website uw stem uitbrengen voor variant 1 en 2. Wilt u dit doen 
voor 7 april 2018?

Stemmen bewoners hofje 11

Gondel 13
Huidige situatie:
Nabij Gondel 13-36 en 13-43 
wordt geparkeerd naast de 
gevel. Daarnaast is er erg 
veel verharding aanwezig. 
Tot slot wordt de straat on-
derbroken door een onover-
zichtelijk pleintje.

Eerste ontwerp:
-  Om tot een betere verdeling 

van de parkeerplaatsen te 
komen is gekozen voor 3 
langsparkeerplekken in de 
straat. Dit geeft een beter 
zicht en overzicht. 

-  Parkeren wordt zoveel mo-
gelijk gescheiden door een 
groenstrook en een trottoir 
nabij Gondel 13-36.

-  Langs de lage beplanting 
wordt een strook gras inge-
zaaid. 

-  De hoeveelheid verharding 
bij Gondel 13-36 wordt 

 verminderd door het 
 creëren van grotere groen-

vakken, waarbij het zicht op 
de zijgevel en de toeganke-
lijkheid beter is.

Tweede ontwerp:
Bewoners willen zoveel 
mogelijk de bestaande 
situatie behouden. Dit komt 
naar voren in het aangepaste 
ontwerp, waarbij
-  er geen langsparkeren 

meer naast Gondel 13-36 
en tegenover de woning 

 13-43 is; 
-  de 6 haakse parkeerplaat-

sen bij Gondel 13-36 op-
schuiven naar het groen toe 
en het groen naast Gondel 
13-43 wordt verplaatst. Dit 
leidt tot een betere verdeling 
van de parkeerplaatsen;   

-  de 4 parkeerplekken komen 
naast de inrit van Gondel 
13-43 te liggen; 

-  langs de lage beplanting  
wordt een strook gras 

 ingezaaid.
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Huidige situatie:
Uw straat komt uit op de door-
gaande weg. Aan uw straat 
grenst nu een parkeerhof. De 
groenstrook naast Gondel 15-01 
is deels ingericht met par-
keerplaatsen. Totaal zijn er 15 
parkeerplaatsen aanwezig. Er is 
gebleken dat er in uw buurt een 
tekort aan parkeerplaatsen is, 
waardoor er in de omliggende 
woonbuurten geparkeerd wordt.

Eerste ontwerp:
Om optimaal de ruimte te 
benutten en in te richten, is het 
volgende bedacht:

-  De woonstraat wordt beter 
ontsloten;

-  In het groen worden drie extra 
parkeerplaatsen gerealiseerd 
(7 in plaats van 4);

-  de parkeerhof wordt in een 
groene omgeving gesitueerd;

-  In totaal gaat het aantal par-
keerplaatsen van 15 naar 17.

 
Tweede ontwerp:
Bewoners hebben de vraag 
gesteld of er een mogelijkheid is 
voor extra parkeerplaatsen. Dit 
kan maar gaat ten koste van het 
groen. De volgende oplossing is 
bedacht:

-  De parkeerhof wordt 90 gra-
den gedraaid en de toegang 
van de parkeerhof is via de 
woonstraat.

-  In de groenstrook langs 
 Gondel 15-01 kunnen maxi-

maal 3 langsparkeervakken 
gerealiseerd worden. 

-  De parkeerplaatsen zijn een-
voudig vanuit de achterpaden 
te bereiken.  

Gondel 15Gondel 14

Huidige situatie:
-  Er is nu een open plein-

structuur met een boom in 
een te klein plantvak. 

-  Parkeren wordt gescheiden 
door het groen.

-  Er is teveel verharding, 
waardoor er kris kras over 
het plein wordt gereden. 

Eerste ontwerp:
-  Voorziet in een aparte 
 parkeerhof van 11 parkeer-

plaatsen omgeven door 
een groenstructuur.

-  De straat fungeert als toe-
gang tot de parkeerhof en 
uw eigen erf.

Tweede ontwerp:
U heeft als opmerking aan-
gegeven dat u het plein mist, 
de openheid en de mooie 
boom. Dit heeft geresulteerd 
in een ontwerp, waarbij:

-  er een groen plein ont-
staat, met bestaande 
boom. Daarnaast planten 
we een tweede boom, die 
het groene karakter van de 
brede groenstrook ver-
sterkt;

-  u vanuit uw woning uitkijkt 
op laag groen en gepar-
keerde auto’s;

-  de 11 parkeerplaatsen 
meer opgeschoven zijn het 
groen in, zodat het groen 
op het plein beeldbepalend 
wordt en het beeld in de 
straat rustiger is;

-  op deze manier het eigen 
erf beter toegankelijk is; 
rondrijden is nog steeds 
mogelijk. 

Overzicht bestaande en nieuwe parkeerplaatsen

Locatie Bestaande
officiële
parkeerplaatsen

Gewijzigd voolopig
ontwerp

Totaal aantal
parkeerplaatsen
erbij

Gondel 10 1* 5* +4

Gondel 11 18 21 +3

Gondel 12 33 43* +10*

Gondel 13 31 40 +9

Gondel 14-45 16 17 +1

Gondel 15-50 31 39 +8

Gondel 17 0 0 0

Totaal Gondel 130 165 35

* Inclusief een invalidenparkeerplaats. 
In totaliteit komen er 35 parkeerplaatsen bij. 

In de bestaande situatie zijn 
niet of nauwelijks voetpaden in 
de woonstraten aanwezig. Daar 
waar het kan, zullen we apar-
te voetpaden aanleggen, door 
gebruik te maken van overrijd-
bare trottoirbanden of door het 
aanleggen van 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, 
waarschijnlijk waardoor er 
minder hard in de woonwijk 
wordt gereden.

De aanwezige gebakken klin-
kers worden hergebruikt. Deze 
geven de woonwijk een karak-
teristieke woon- en belevings-
kwaliteit. Daar waar wenselijk 
worden verkeersremmende 
maatregelen toegepast in het 
wegprofiel. Dit zijn plateaus, die 
in een andere opvallende kleur-
stelling worden uitgevoerd. Dit 
om de aandacht van de wegge-
bruiker te trekken.

 Bestrating
Naar aanleiding van uw 
opmerkingen over de ver-
lichting hebben we bekeken 
of het nodig is om extra 
verlichting toe te voegen. Op 
een aantal plekken wordt 
verlichting toegevoegd. De 
locatie van de lichtmasten 
kunt u zien in het ontwerp. 

Ook maken bewoners op-
merkingen over de verlich-
ting zelf en vragen naar de 
mogelijkheid om de verlich-
ting niet in de tuin te laten 
schijnen. 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.

Verlichting

Ziet u mankementen die niet 
kunnen wachten tot het groot 
onderhoud in uw wijk

1. Via de MijnGemeente app 
2. 24 uur per dag via het
 webformulier. Deze is te  
 vinden op: 
 www.lelystad.nl/meldingdoen.

uitgevoerd wordt? Dan kunt u dit 
op de volgende manier melden:

3. Via e-mail: 
 gemeente@lelystad.nl
4. Telefonisch via 14 0320, 
 keuze 3 (zowel tijdens 
 openingstijden als 
 daarbuiten)

Gebreken aan openbare ruimte
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Vanaf de Visarenddreef loopt 
door de wijk een doorgaande 
weg. Dit is een 30 km weg. Deze 
weg wordt op een later moment 
in onderhoud genomen. De 
straten die van rechts zijn ge-
situeerd, worden bij de ingang 

voorzien van een klein stukje 
bestrating in zwarte klinkers om 
de overgang van de straat naar 
de doorgaande weg aan te ge-
ven. Verkeersonveilige situaties 
worden onder meer veroorzaakt 
door hoog groen bij privétuinen. 
Wij verzoeken u -wanneer dit 
voor uw erfafscheiding geldt- 
om het groen te snoeien. Dit 
komt de verkeersveiligheid ten 
goede.
Wij plaatsen geen spiegels op 
minder overzichtelijke kruisin-
gen.

Doorgaande weg door de Gondel

Op dit moment wordt aan alle 
bewoners in Lelystad gevraagd 
op welke manier zij hun rest-
afval willen aanbieden: in een 
ondergrondse container of een 
extra container bij huis. Deze 
resultaten wachten wij af. Wij in-
formeren u over de consequen-
ties voor het groot onderhoud 
in een volgende nieuwsbrief. 

Wat betreft het aanbieden van 
de (overige) containers hebben 
wij samen met afvalinzamelbe-
drijf HVC gekeken naar de beste 
plaats. 

In het ontwerp geven we niet de 
lengte van de opstelplaats aan, 
alleen de locatie van de opstel-
plaats. Uw opmerkingen over 
de opstelplaatsen hebben wij 
meegenomen en zoveel moge-
lijk aangepast in het ontwerp.  

Daarnaast heeft het bij elkaar 
zetten van de opstelplaatsen als 
voordeel dat HVC de containers 
makkelijker kan legen.

Containers

Op sommige plekken is de 
straat verzakt. Als de straten 
opgehoogd worden, dan ont-
staat er waarschijnlijk hoog-
teverschil met uw voortuin (en 
bij een aantal bewoners ook 
met het groenperkje voor de 
woning).

De eerste meter van uw toe-
gangspad wordt door de aanne-
mer meegenomen met bestra-
ten. Gemeente Lelystad biedt u 
de mogelijkheid om gratis zand 
aan te vragen, zodat u ook de 
rest van het toegangspad naar 
uw woning kunt ophogen. Als de 
aannemer bij u in de straat aan 
het werk is, dan kan het zand 
eenvoudig in uw voortuin gestort 
worden. 

U krijgt meer informatie over 
deze mogelijkheid als de aanne-
mer van het werk bekend is. 
Houdt u er rekening mee dat 
u geen gratis zand meer kunt 
bestellen als de aannemer niet 
meer bij u in de straat aan het 
werk is. 
Ook levert de aannemer geen 
zand voor de achtertuin. 

Zand voor ophogen toegangspad

In de nieuwe situatie leggen 
we op verschillende plekken in 
de wijk extra groen aan. In het 
ontwerp is verder aangegeven 
welke bomen verwijderd worden 
(rood met een kruis doorheen) 
en waar in de wijk nieuwe bomen 
geplant worden (in het groen 
aangegeven). Verder ziet u bij 
de uitleg van de kaart of er in 
de groene vakjes gras of lage 
heesters komen. U kunt ook zien 
waar de situatie niet verandert. 
De nieuwe beplanting die we 
gebruiken heeft meer kleur dan 
de bestaande beplanting. Hier-

door krijgt uw wijk een frisse 
uitstraling. 

Groenonderhoud
U heeft een aantal opmerkingen 
gemaakt over de bomen. Wij 
zijn  voorzichtig als het gaat om 
het kappen van bomen: er moet 
daadwerkelijk een reden zijn 
om een boom te kappen. Verder 
vraagt een aantal bewoners of de 
bomen gesnoeid kunnen worden. 
Dit wordt gedaan door onze af-
deling Beheer Openbare Ruimte. 
Wilt u dat er gesnoeid wordt? 
Dan kunt u een melding maken. 
Zie hiervoor het kopje Gebreken 
aan openbare ruimte 

Ook gaan uw opmerkingen over 
het onderhoud van het groen. 
Daar waar wij nieuw groen 
inplanten wordt rekening 
gehouden met makkelijker te 
onderhouden beplanting.   

Groen

Parkeren

Tijdens de uitvoering van het 
werk zult u tijdelijk uw auto 
op een andere plek moeten 
parkeren. Tegen die tijd 
wordt u door de aannemer 
geïnformeerd over de tijde-
lijke parkeerlocatie. 

Invalideparkeerplaats 

Ook voor een invalidenpar-
keerplaats geldt dat deze 
tijdelijk verplaatst wordt 
tijdens de uitvoering van het 
werk. In overleg met u wordt 
gekeken naar een tijdelijke 
locatie. Vlak voor de start 
van de werkzaamheden kunt 
u bij de toezichthouder mel-
den dat u gebruik maakt van 
een invalidenparkeerplaats.

Groen adopteren
Vindt u het leuk om een 
stukje groen in de buurt te 
onderhouden? Dan bieden 
wij de mogelijkheid om 
groen te adopteren. Wilt 
u meer weten over de 
mogelijkheden, dan kunt 
contact opnemen met de 
bewonersconsulent van 
gemeente Lelystad, 
mevrouw M. Schuurman.
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