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Geachte mevrouw, meneer,
Het groot onderhoud in uw wijk is in volle gang. We zetten de openbare ruimte behoorlijk op zijn kop,
maar het eindresultaat gaat dat het waard zijn. U krijgt deze brief om de toegankelijkheid van de
woonhofjes nogmaals onder de aandacht te brengen.
Volgens het definitieve ontwerp worden er paaltjes geplaatst bij de ingangen naar de woonhofjes. In
de nieuwsbrief van maart 2020 is dit voor het laatst behandeld en inmiddels zijn er ook een aantal
nieuwe mensen in de wijk komen wonen.
Toegankelijkheid woonhofjes
Destijds is de woonwijk op een zodanige wijze ontworpen en gebouwd dat auto’s dicht bij de
woningen worden vermeden. De Hofstede is ontworpen en gebouwd als een autoluwe woonwijk. Dat
betekent dat u uw auto of motor niet voor de deur parkeert, maar centraal op de parkplaatsen rondom
de woonhofjes. Bij een aantal woonhofjes zijn de afneembare palen in de loop der tijd weggehaald, bij
een aantal staan deze er nog. Sommige bewoners rijden deze woonhofjes in om te parkeren, maar dit
is niet de bedoeling. De woonhofjes zijn niet geschikt voor parkeren. De tegels en ondergrond zijn
geschikt voor fietsers en voetgangers, niet voor auto’s om frequent op te rijden of te staan. Doordat de
woonhofjes niet breed genoeg zijn, kunnen wij er geen woonstraat van maken. De hellingbanen die
als toegang dienen voor de woonhofjes worden in de nieuwe situatie 3,5 meter breed. Deze krijgen
een mindervalidenopritje en worden afgesloten voor autoverkeer met een afneembare paal. De
woonhofjes zijn in noodgevallen wel bereikbaar voor hulpdiensten.
Laden en lossen?
En gaat u verhuizen of moet u iets laden/lossen voor de deur? Dit is mogelijk door het opvragen van
de sleutel voor de paal bij de wijkopzichter. U neemt contact op met uw wijkopzichter de heer John

van Voorn via telefoonnummer 14 0320.
In het definitieve ontwerp ziet u waar we palen gaan plaatsen. Dit ontwerp hebben wij u in de
nieuwsbrief van maart 2020 laten zien. U kunt het ontwerp bekijken op deze website:
www.lelystad.nl/gohofstede.
Wilt u meer weten?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer F. Kroese
van de gemeente Lelystad. Dit kan telefonisch via nummer 14-0320 of per e-mail op
gohofstede@lelystad.nl. Volg ook Facebook GrootOnderhoudLelystad voor meer informatie over uw
wijk.
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