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Geachte mevrouw, mijnheer,
Met deze brief informeren wij u over het definitieve ontwerp van het groot onderhoud in uw wijk. Dit
ontwerp is als bijlage meegestuurd bij deze brief. Daarnaast treft u informatie aan over de uitvoering
van werkzaamheden en leest u wat u zelf kunt doen ter voorbereiding op het groot onderhoud.
Hoe is het ontwerp tot stand gekomen?
Het ontwerp is na een goede en intensieve samenwerking tussen gemeente en bewoners tot stand
gekomen. Vorig jaar hebben wij u via een enquête gevraagd om zaken aan te geven waar u tegen
aanloopt in uw wijk. Deze punten zijn waar mogelijk meegenomen in het voorlopig ontwerp, dat tijdens
de informatiebijeenkomst op 25 januari 2017 is gepresenteerd. Ook de suggesties en opmerkingen die
tijdens en naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn gemaakt, zijn zoveel mogelijk meegenomen in
het nu opgestelde definitieve ontwerp.
Onderstaand treft u meer informatie aan over het definitief ontwerp, de verdere planning en uitvoering
van werkzaamheden. Alle informatie staat ook op www.lelystad.nl/gojol10-16


Ontwerp: Bijgevoegd vindt u het ontwerp met bijlage, waarin uw opmerkingen zijn verwerkt
waar dat mogelijk was. In een aantal gevallen zijn deze wijzigingen vooraf afgestemd met
bewonersgroepen en individuele bewoners. U kunt het definitief ontwerp ook bekijken op de
website en desgewenst inzoomen.



Voorbereiding en aanbesteding: Vanaf half mei starten de voorbereidingen (bestek maken
met bijbehorende tekeningen) voor de aanbesteding met aannemers. Naar verwachting is in
september duidelijk welke aannemer het werk gaat uitvoeren.



Uitvoering: De eerste werkzaamheden starten naar verwachting
in oktober 2017. Het openbaar groen wordt aansluitend aan het
straatwerk uitgevoerd. U wordt in een later stadium nader
geïnformeerd over de aanvang van de werkzaamheden.
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Meer weten?
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact
opnemen met mevrouw D.S. Hooi van de gemeente Lelystad. Dit kan telefonisch op nummer 14-0320
of per mail op gojol@lelystad.nl.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken iedereen die een
bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het ontwerp.
Met vriendelijke groet,
namens het college van de gemeente Lelystad

Reinoud Hartmans
Projectmanager Groot Onderhoud
(Deze brief is automatisch gegenereerd en derhalve niet ondertekend)

