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onderwerp No. 21-049 

Start uitvoering groot onderhoud Hofstede 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
U krijgt deze brief omdat we vanaf 19 mei 2021 beginnen met het groot onderhoud in uw wijk. De 

werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf De Wilde B.V. uit Lelystad. 

 
Wat gaat er gebeuren en hoe wordt u geïnformeerd? 

• De aannemer laat u weten via een algemene informatiebrief wie hun contactpersoon is. Bij die 

persoon kunt u met al uw vragen over de uitvoering van het werk terecht. 

• Als voorbereiding op de werkzaamheden wordt er een werkterrein ingericht. Daar staat 

bijvoorbeeld de keet waar de contactpersoon van het aannemingsbedrijf zit. De exacte locatie 

van het werkterrein staat in de informatiebrief van de aannemer. 

• De aannemer zal beginnen met het weghalen van het openbaar groen.  

• Nadere informatie krijgt u van de aannemer als hij bij u in de straat begint. Dan krijgt u een 

brief met informatie over de bereikbaarheid van uw woning. Maar ook waar u tijdelijk kunt 

parkeren en waar u de minicontainers voor inzameling kunt neerzetten tijdens de 

werkzaamheden.  

 
Wat gaan we precies doen?  

Bij deze brief vindt u informatie over de werkzaamheden zelf. Daarin leggen we uit wat we precies 

gaan doen. Ook kunt u lezen wat u zelf kunt doen als voorbereiding op het groot onderhoud. Wij 

snappen dat de werkzaamheden voor overlast zorgen. De aannemer en wij doen ons best om deze 

overlast zoveel mogelijk te beperken.  

 
Wilt u meer weten? 

Heeft u na lezen van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer W. Vaartjes, 

projectleider groot onderhoud, van de gemeente Lelystad. Dit kan via de telefoon op het nummer  

14-0320 of per e-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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