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Geachte heer/mevrouw,
Naar verwachting wordt vanaf medio november a.s. gestart met de uitvoering van groot onderhoud in
uw wijk. De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is Van der Weerd Grafhorst BV. De
aannemer start met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanleggen van tijdelijke
parkeerplaatsen langs de wijkontsluitingsweg en het plaatsen van de bouwkeet. Het civiele
grootonderhoud traject ( zoals de verharding en parkeerplaatsen) zal naar verwachting eind maart/
begin april 2018 worden afgerond. Aansluitend zal in het voorjaar van 2018 de groenwerkzaamheden
worden uitgevoerd.
Voor de start van de daadwerkelijke werkzaamheden ontvangt u van de aannemer een brief met
nadere informatie over o.a.:
1. Wanneer en hoe zij te werk gaan in de verschillende hofjes in de Jol 10 t/m 16 ( exclusief
bedrijventerrein Jol 11).
2. Hoe de bereikbaarheid van uw woning is geregeld en waar u kunt parkeren op het moment
dat de aannemer in uw hofje werkzaam is.
3. Hoe wordt omgegaan met het legen van de afvalcontainers tijdens de uitvoeringsperiode.
4. De contactgegevens van de aannemer en waar u de bouwkeet kunt vinden voor uw eventuele
vragen.
Bij voldoende belangstelling wil de wijkraad Kustwijk elke 2 weken een digitale nieuwsbrief versturen
met informatie over de voortgang van de werkzaamheden en een update van de planning. U kunt zich
aanmelden voor deze nieuwsbrief op www.wijkraadkustwijk.nl/contact. Ook zal de wijkraad via de
website (www.wijkraadkustwijk.nl/projecten) en facebook (www.facebook.com/WijkraadKustwijk)
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Tot slot hebben wij voor u nog even de aandachtspunten als bijlage 1 toegevoegd, waar u voor de
start rekening mee kunt houden.
Indien u nog vragen heeft n.a.v. deze brief, kunt u contact opnemen met Reinoud Hartmans of
Diana Hooi, afdeling Ingenieursbureau & projectmanagement, telefoonnummer: 14-0320 of via de
email: gojol@lelystad.nl.
Wij realiseren ons dat de werkzaamheden overlast zullen geven voor u als bewoner, wij hopen die tot
een minimum voor u te kunnen beperken en wensen u veel succes tijdens de werkzaamheden!
Met vriendelijke groet,
Diana Hooi,

Projectondersteuning grootonderhoud
Gemeente Lelystad

