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onderwerp No. 20-091 

Aangepast definitief ontwerp groot onderhoud Hofstede  
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
U ontvangt deze brief omdat wij een aantal aanpassingen hebben gemaakt in het definitief ontwerp. 
Dit ontwerp hebben wij u halverwege maart met een nieuwsbrief gestuurd. De aanpassingen zijn 
doorgevoerd bij de parkeerhofjes in de Hofstede 
 
Wat hebben we aangepast? 
Ter plaatse van de parkeerhofjes is het volgende veranderd:   

- Op de hoeken zijn de bochten van alle (vier) parkeerhofjes ruimer gemaakt. Dit om te 
voorkomen dat auto’s hier parkeren. Geparkeerde auto’s staan in de weg voor onder meer de 
vuilniswagens en hulpdiensten.   

- Het voetpad ter hoogte van huisnummer 219 is vervallen omdat hier een voetpad overbodig 
is. Aan de overkant van de weg ligt al een voetpad, welke beter past in de looproute.  

- De looproute naar de ondergrondse afvalcontainer bij huisnummer 153H (garagebox) is 
aangepast. Deze loopt nu langs de doorgaande weg Atol.   
  

U vindt op de achterkant van deze brief een uitsnede van het nieuw definitief ontwerp. Daarop staan 
de belangrijkste veranderingen. Alle veranderingen kunt u bekijken op onze website: 
www.lelystad.nl/goHofstede 
 
Stand van zaken 
Eerder hebben wij u geïnformeerd dat we in 2021 starten met de uitvoering van de werkzaamheden. 
De technische tekeningen worden na de zomervakantie afgerond. Daarna kan het bestek worden 
opgesteld. Een bestek is een uitgebreide beschrijving van een uit te voeren werk. De aanbesteding 
voor het werk aan de bestrating starten we eind dit jaar. Begin volgende jaar is dan de aannemer 
bekend. Naar verwachting zal de uitvoering in het tweede kwartaal van 2021 worden opgestart. Als de 
aanbesteding is afgerond, informeren wij u weer. 
 
Wilt u meer weten? 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de 
heer F. Kroese van de gemeente Lelystad. Dit kan telefonisch op nummer 14-0320 of per mail op 
goHofstede@lelystad.nl. Voor meer informatie over het groot onderhoud, zie 
www.lelystad.nl/goHofstede.Volg ook Facebook GrootOnderhoudLelystad voor actuele informatie over 
uw wijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van de gemeente Lelystad 
 
 
 
Leny Dikken 
Projectmanager Groot Onderhoud  
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Afbeelding: uitsnede van het ontwerp Noordoost gelegen parkeerhofje Hofstede. 
 
 


