
Voor u ligt de nieuwsbrief over 
het voorlopig ontwerp voor de 
onderhoudswerkzaamheden die 
we in uw wijk gaan uitvoeren. Dit 
ontwerp is met een aantal bewo-
ners besproken. Wij hebben van 
hen al waardevolle informatie 
ontvangen. Om iedereen nu het 
ontwerp te laten zien hebben we 

een inloopbijeenkomst georga-
niseerd op dinsdag 26 november 
a.s. in Basisschool De Wingerd, 
Voorhof 1 van 19.00 tot 21.00 uur. 

Tijdens deze bijeenkomst kunt u 
het voorlopig ontwerp bekijken 
en uw opmerkingen achterlaten. 
Kunt u niet bij de bijeenkomst 

De inventarisatie fase is 
inmiddels afgerond. De 
resultaten uit de enquete 
zijn geïnventariseerd en daar 
waar mogelijk meegenomen 
in het voorlopig ontwerp.

1. Onderzoek en inventarisatie Inloopbijeenkomst
Datum:  dinsdag 26 november  
 2019
Tijd:       tussen 19.00–21.00 uur
Locatie:  Basisschool 
 De Wingerd, Voorhof 1
Website: 
www.lelystad.nl/gohofstede
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Uitnodiging inloopbijeenkomst voor het 
voorlopig ontwerp

aanwezig te zijn? Dan kunt u 
vanaf dinsdag 26 november a.s. 
via de website reageren op het 
voorlopig ontwerp. 

Wilt u dit doen voor uiterlijk 
maandag 9 december? 

Nieuwsbrief Hofstede



Op basis van de gegevens die 
we in de eerste fase hebben 
verzameld (uw ingevulde vra-
genformulieren en onze eigen 
onderzoeken) hebben we een 
schetsontwerp gemaakt, wel-
ke intern is beoordeeld door 
verschillende afdelingen, zoals 
Verkeer, Groen en Verlichting. 
Dit is verder uitgewerkt naar een 
voorlopig ontwerp die we met 
een afvaardiging uit uw wijk heb-
ben voorbesproken. Graag laten 
wij u dan ook nu allemaal dit 
voorlopig ontwerp zien en hopen 
dat dit aansluit bij uw idee over 
de wijk. Dit horen we dan graag. 

4. Technische tekeningen en bestek en selectie van aannemer

3. Definitief ontwerp

Uw reacties op het voorlo-
pig ontwerp worden intern 
besproken en beoordeeld en 
als het kan, aangepast in het 
definitief ontwerp. Wanneer 
dit ontwerp gereed is, mel-
den wij u dit en plaatsen het 
op de website, zodat u het
definitief ontwerp kunt be-

2. Schetsontwerp en voorlopig ontwerp

Het definitieve ontwerp wordt 
vertaald in technische tekeningen 
en een bestek. Deze worden 
intern beoordeeld. Vervolgens 
gaan wij op zoek naar een aan-
nemer voor het werk. Met deze 

aannemer volgen gesprekken 
over een plan van aanpak en 
planning.  

5. Uitvoering van werkzaamheden

Tenslotte begint het werk voor 
uw deur! De aannemer infor-
meert u op dat moment over het 

verloop van de werkzaamheden 
en de planning. De inplanting 
van het groen is seizoensge-
bonden. Het kan voorkomen dat 
het werk aan de bestrating net 
wordt afgerond wanneer het 
plantseizoen voorbij is. 

Het kan daarom enige tijd duren 
voordat het groen wordt aan-
gelegd. In de tussenliggende 
periode onderhouden wij de 
braakliggende grond.  
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Uw mening telt Geen internet

Wanneer u geen internet 
tot uw beschikking heeft, 
kunnen wij u het ontwerp 
toezenden. Deze kunt u 
aanvragen bij Freek Kroese. 
Zie voor de contactgege-
vens het kader verderop in 
de nieuwsbrief. Ook kunt u 
gebruik maken van een van 
de computers in de hal van 
het stadhuis, bij team Werk 
en Inkomen.

Wij vinden het belangrijk dat we 
een ontwerp maken dat zo veel 
mogelijk aansluit bij uw wensen. 

Wij vinden dat u met plezier 
in uw woonwijk moet kunnen 
wonen. Daarom nodigen wij u 
uit te reageren op het voorlo-
pig ontwerp. Dit kan tijdens de 
bewonersavond op 26 november 
a.s. of online door het invullen 
van het reactie formulier op 
www.lelystad.nl/goHofstede. De 
sluitingsdatum voor het invullen 
van het reactieformulier is 
9 december aanstaande. 

Afvalinzameling

In Hofstede gaan wij ondergrond-
se containers plaatsen. Dit wordt 
gedaan in fases volgens een 
planning voor de hele stad. Dit 
zal daarom niet tegelijk met onze 
groot onderhoudswerkzaamhe-
den gebeuren. In het ontwerp 
ziet u de geplande locaties voor 
uw wijk. Voor meer informatie 
over de ondergrondse containers 
kunt u kijken op: 
www.lelystad.nl/hetnieuweinza-
melen. De minicontainers  voor 
groen, plastic en papier plaatst u 
op de aangegeven locaties in het 
ontwerp. 

Enquêteresultaten

Wij hebben u in onze eerdere 
nieuwsbrief gevraagd om 
uw mening te geven over uw 
woonomgeving.19% van alle 
bewoners hebben dit gedaan, 
waarvoor onze hartelijk
dank. Op de website 
www.lelystad.nl/goHofstede 
kunt u het rapport inzien met 
de uitkomsten. 
Het gemiddelde cijfer wat u 
geeft aan uw wijk is een 6,7. 
Na de uitvoering gaan wij u 
opnieuw vragen hoe u uw 
wijk ervaart. Wij hopen dan 
verbetering te zien.
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Geen of kleine wijzigingen 
- Bestaande fietspaden blijven 

hetzelfde. 
- De afmeting van de voetpaden 

blijven ook hetzelfde. Langs de 
zuidzijde van de doorgaande 
weg leggen we een pad aan 
voor de honden uitlaatroute. 

- De achterpaden bij de woningen 
zijn eigendom van de bewoners, 
hier voeren wij geen werkzaam-
heden uit. 

- Aan de noordkant brengen wij 
een fietsgoot (gootelement) 
aan langs de trap. Dit om het 
gebruik van de fietsroute vanaf 
het woonhofje te verzorgen.

- Bij de toegang van de parkeer-
hofjes worden de plateaus 
gehandhaafd. 

- Het speelterrein blijft hetzelf-
de. Het groen snoeien we wel.

Toelichting op het ontwerp

Er komt lage beplanting (max 50cm hoog) bij de 
parkeerplaatsen; hagen voor smalle plantvakken 
tussen de parkeerplaatsen en tot slot hoge beplanting 
(heesterrand langs Atol) voor bredere plantvakken. De 
groene strook aan de noordzijde van de wijk vervan-
gen we door gras en losstaande beplanting. Dit om de 
groei te bevorderen en het beeld te verbeteren. 

Langs de doorgaande weg -achter de woningen 
Hofstede 47 t/m 63 wordt het groen minimaal 2 meter 
teruggebracht. Hier komt gras voor in de plaats. Zodat 
het zicht verbetert. 

Nieuwe bomen komen te staan op (bijna) dezelfde 
locatie als de bestaande, als de kabels en leidingen 
dat toe laten. Bij grote groenvakken komen bomen van 
de 2e grootte (max. 15m) en bij kleine groenvakken 
bomen van de 3e grootte (max. 6m). 
We zorgen voor een ander straatbeeld bij de parkeer-
hofjes. Door lage beplanting of hagen en nieuwe 
bomen te plaatsen. 

Tijdens de bewonersavond laten we zien wat voor 
beplanting en bomen we gaan gebruiken. Dit kunt 
u ook terugvinden op de website: www.lelystad.nl/
gohofstede.

Groen
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Bestrating

De bestrating op de parkeer-
plaatsen wordt in twee kleuren 
uitgevoerd: grijs en antraciet. 
De asfaltverharding wordt ver-
vangen door straatstenen in de 
kleur rood, zoals bij de Wijn-
gaard. Ook vervangen wij alle 
stoeptegels. De inrit voor de 
garageboxen wordt gemaakt 
met inritblokken.

Toegankelijkheid woonhofjes 
Bij een aantal woonhofjes zijn de afneembare palen in 
de loop der tijd weggehaald. Bij een aantal woonhofjes 
staat deze paal er nog. Een aantal bewoners rijden 
deze hofjes in om te parkeren, maar dat is niet de 
bedoeling. De woonhof is niet geschikt om te parkeren. 
De tegels en ondergrond zijn geschikt voor fietsers 
en voetgangers, niet voor auto’s om op te rijden of te 
staan. Doordat dit hofje niet breed genoeg is kunnen 
we er geen woonstraat van maken. De bestaande 
opritten (hellingbanen) die als toegang dienen voor de 
woonhofjes worden in het nieuwe plan 3,5 m breed. 
Deze krijgen ook een mindervalideopritje en worden 
afgesloten voor autoverkeer met een afneembare paal. 
De woonhofjes zijn in noodgevallen wel bereikbaar voor 
hulpdiensten. 

Elektrisch opladen auto

In de enquête vraagt u nu 
alvast rekening te houden met 
oplaadpunten voor elektrische 
auto’s in de openbare ruim-
te. Op dit moment gebeurt 
dit op aanvraag. Wanneer u 
een oplaadpunt nodig heeft 
voor uw elektrische auto 
kunt u een aanvraag doen via 
www.lelystad.nl/Oplaadpun-
ten-voor-elektrische-auto. 

Toelichting op het ontwerp

Verlichting

De verlichtingsstructuur blijft 
hetzelfde. Lantaarnpalen 
worden iets verplaatst omdat 
het groen meer ruimte krijgt. 
De verlichting bij de parkeer-
plaatsen ter hoogte van de 
garageboxen zetten we anders 
zodat ze minder in de weg 
staan.

Afneembare paal
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Toelichting op het ontwerp

Onderhoud aan (omliggend bos)plantsoen
In de enquête heeft u aangegeven dat er veel onkruidgroei is in het 
bosplantsoen om de woningen heen. Het onderhoud aan het omlig-
gend bosplantsoen wordt niet meegenomen in het onderhoudsproject, 
dit voeren wij los van de grootonderhoud werkzaamheden in de wijk 
uit. Op dit moment wordt onderzoek uitgevoerd naar de riolering die in 
dit gebied aanwezig is. We informeren u nader over het onderhoud aan 
dit bosplatsoen  

 Mensen Maken de Buurt
Met de campagne ‘Mensen Maken 
de Buurt’ ondersteunt gemeente 
Lelystad initiatieven van, voor en 
door de buurt. Alle ideeën die zor-
gen voor een fijne buurt én waar 
bewoners zelf een bijdrage aan 
leveren, zijn welkom.
Heeft u ook een leuk, slim of bij-
zonder idee om uw woonomgeving 
te verbeteren, gezelliger te maken 
of elkaar gewoon een beetje te 
helpen? De Ideeënmakelaar of 
bewonersconsulent is aanwezig bij 

de bewonersavonden. U kunt ook 
een mail sturen naar 
mensenmakendebuurt@lelystad.nl.

Reneé van Ballegooij, ideeënmakelaar
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Plantenbakken in de hofjes 
In de woonhofjes staan voor de bergingen plantenbakken. Deze plantenbakken 
zijn in het ontwerp aangepast.Voor de betreffende bewoners met een plantebak 
voor hun berging bestaan een aantal keuze mogelijkheden: 

1. Wij zorgen voor de aanleg van de plantenbak, de inrichting met beplanting 
en onderhoud van de plantenbakken (4x per jaar). 

2. Wij zorgen voor de aanleg van de plantenbak en de inrichting met be-
planting, maar u heeft een keuze uit een assortiment aan beplanting. Het 
onderhoud van de plantenbak wordt door u gedaan. Hiervoor zal een 

 adoptieovereenkomst worden afgesloten.  
3. Wij zorgen voor de aanleg van de plantenbak. U regelt de beplanting zelf en 

zorgt voor het onderhoud van de plantenbak. Hiervoor zal een adoptie-over-
eenkomst worden afgesloten. 

Uw keuze kunt u doorgeven tijdens de bewonersavond of vanaf 26 november 
a.s. op het reactieformulier op de website: www.lelystad.nl/gohofstede. 

Toelichting op het ontwerp

Aanleg plantenbak Inrichting plantenbak Onderhoud plantenbak

Keuze 1 Door gemeente Door gemeente Door gemeente 
(4x per jaar)

Keuze 2 Door gemeente Door gemeente, met keuze-
mogelijkheid uit een assorti-
ment aan  planten

Door u zelf, via een 
adoptie-overeenkomst

Keuze 3 Door gemeente Door uzelf, u hebt de vrije keuze 
voor de beplanting

Door u zelf, via een 
adoptie-overeenkomst

Parkeren
De parkeerplaatsen krijgen een 
grotere afmeting conform de 
norm en worden 2,5m x 5 m. Dit 
vraagt om meer ruimte dan de be-
staande parkeerplaatsen. In hofje 
1 t/m 44 komt 1 parkeerplaats 
minder, in hofje 47 t/m 95 komen 
6 extra parkeerplaatsen. In hofje 

96 t/m 149 komt er 1 parkeer-
plaats bij en bij hofje 154 t/m 
219 komen er 2 parkeerplaatsen 
minder terug.  In de enquête geeft 
u aan dat er te weinig parkeer-
plaatsen zijn. Dit blijkt niet uit 
de parkeeronderzoeken die op 
verschillende momenten zijn 

uitgevoerd in de Hofstede. Het kan 
ermee te maken hebben dat de 
parkeervakken nu kleiner zijn 
en/of dat iedereen graag dichtbij 
de entree van het hofje wil parke-
ren. Verder richten wij de verhoog-
de plekken in de hofjes nu ook 
officieel in als parkeerplaatsen.



Wij houden u op de hoogte 
via (nieuws)brieven, via onze 
website en Facebook. 

Op onze website
www.lelystad.nl/goHofstede
kunt op u op elk gewenst 
moment alle informatie over 
het groot onderhoud in uw 
wijk terugvinden. 

NieuwsbrievenZiet 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

Zoals het er nu uitziet, starten 
we in 2021 met de uitvoering 
van de werkzaamheden. Deze 
planning kan nog bijgesteld 
worden. Uiteraard houden wij 
u hiervan op de hoogte!

 Planning uitvoering
Mailadres:  
goHofstede@lelystad.nl 
Telefoonnummer: 
14-0320, contactpersoon
Freek Kroese.
Website:
www.lelystad.nl/goHofstede
Wij zijn tevens te vinden op
de Facebookpagina
GrootOnderhoudLelystad.

Contactgegevens

Op sommige plekken in uw wijk 
is de straat behoorlijk verzakt. 
Omdat wij de straat ophogen, 
ontstaat er hoogteverschil met 
uw voortuin. De aannemer zorgt 
ervoor dat de bestrating in het 
openbaar gebied wordt aange-
sloten op de bestrating in uw 
tuin, tot maximaal 1 meter uw 
voortuin in. 

Voor het ophogen van de rest 
van uw toegangspad stelt de 

gemeente gratis zand ter be-
schikking. U kunt uw verzoek 
om zand indienen bij de aanne-
mer op het moment dat deze bij 
u in de straat aan het werk is.
Wij informeren u nader over de
mogelijkheden als de aannemer
bekend is.

Houd u er rekening mee dat het 
ophogen van uw tuin kosten met 
zich meebrengt. Deze kosten zijn 
voor eigen rekening! De aanne-

mer levert geen zand voor de 
achtertuin en geen tuinaarde. En 
de aannemer levert alleen zand 
als hij bij u in de straat aan het 
werk is. 

Zand voor ophogen toegangspad
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