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Resultaten vragenlijst over uitvoering werkzaamheden Hofstede 
 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 20 juni 2022 hebben wij u in een brief gevraagd wat u vindt van het resultaat van het groot 
onderhoud in uw wijk. Inmiddels hebben we alle reacties verwerkt. In deze brief leest u meer hierover.  
 
Resultaten vragenlijst  
Afgelopen zomer hebben 31 personen uit uw wijk de online vragenlijst ingevuld. In deze vragenlijst 
vroegen wij wat u vond van het resultaat van het groot onderhoud. De openbare ruimte krijgt na de 
uitvoering van de werkzaamheden een 6,9. In deze brief lichten wij graag een aantal onderwerpen 
toe.  
 

Wilt u alle resultaten van de vragenlijst bekijken? Kijk dan op: www.lelystad.nl/gohofstede.  
 

Beplanting 
Het cijfer 6,9 komt voor het grootste deel door de score van het ingeplante groen en het ingezaaide 
gras. De droogte van de afgelopen zomer is van invloed geweest op de groei van de planten en het 
gras. Voor eind november 2022 vervangen wij de beplanting en voor eind december de bomen die 
niet goed groeien. De grasvelden hebben wij nu voor een 3e keer ingezaaid en het gras begint nu te 
groeien. 
 

Fiets- en voetpaden langs Atolweg 
Bewoners hebben in de vragenlijst opmerkingen gemaakt over de fiets- en voetpaden langs de 
doorgaande weg. De fiets- en voetpaden zijn geen onderdeel van dit project. Het onderhoud hiervoor 
plannen wij op een later moment in.  
 

Verlichting 
Ook hebben wij opmerkingen ontvangen over de lantaarnpalen. De aanpassingen zijn kortgeleden 
uitgevoerd door de aannemer. De werkzaamheden voor de verlichting zijn nu klaar. 
 

Gebruik Fixi voor meldingen in de openbare ruimte 
Wij hopen dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig blijft. Ziet u toch iets wat kapot is of vies? 
Of werkt iets niet goed? Dan kunt u dit aan ons doorgeven. U kunt op 3 manieren uw melding aan 
ons doorgeven: 

1. Via de Fixi-App. Deze kunt u gratis downloaden in de App Store (iOS) of Google Play Store 
(Android) 

2. Via de Fixi-website: www.lelystad.nl/meldingdoen 
3. Via telefoonnummer 14 0320 (24 uur per dag, ook voor spoedmeldingen) 

 
Wij willen u bedanken voor uw medewerking en de goede samenwerking. Mede daarom ziet uw wijk 
er weer als nieuw uit!  
 
 

Met vriendelijke groet, 
namens het college van de gemeente Lelystad 
 
 

Leny Dikken 
Projectmanager Groot Onderhoud 
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