
Bijlage 1  Overige instructies en/of aandachtspunten 
 
 

1. Aandachtspunten: Ophogen waar nodig 

In de Jol is de straat op sommige plekken verzakt. Waar dat nodig is verhoogd de 

aannemer deze plekken. Hieronder kunt u lezen hoe dit in zijn werk gaat.  

 

• De aannemer sluit de nieuwe bestrating van het openbaar gebied aan op de 

bestrating in uw tuin. Dit tot maximaal 1 meter de tuin in. Het andere deel van het pad 

naar uw woning moet u zelf ophogen. 

 

 
 

• Voor het ophogen van het toegangspad naar uw voordeur stelt de gemeente Lelystad 

Gratis zand ter beschikking.  

U kunt dit vragen bij de aannemer op het moment dat deze bij u in de straat aan het 

werk is. Wanneer de aannemer uit uw straat weg is, wordt er geen zand meer 

geleverd! De gemeente Lelystad of aannemer leveren geen tuinaarde voor uw tuin.  

• Heeft u een tuinhek of schutting, dan moet u deze waarschijnlijk ook ophogen. Dit 

geldt misschien ook voor uw tuin. Houd u er rekening mee dat het ophogen van uw 

tuin kosten met zich meebrengt. Deze kosten zijn voor eigen rekening! 

• U kunt het beste wachten met het ophogen van uw tuin of bestrating totdat het groot 

onderhoud klaar is. Dan kunt u precies zien wat de nieuwe hoogte van de openbare 

bestrating is. 

 
2. Erfgrens openbaar-privé  

• Om de onderhoudswerkzaamheden goed uit te kunnen voeren, heeft de aannemer voldoende 

werkruimte nodig langs de grens van uw tuin. Wij vragen u daarom overhangend groen te 

snoeien of te verwijderen. Ook het hekwerk dat op of over de erfgrens staat tijdelijk weg te 

halen zodat de aannemer er goed bij kan.  

 
3. Toegankelijkheid en parkeren tijdens de groot onderhoud werkzaamheden: 

• Toegankelijkheid hulp- en afvaldiensten: Wij informeren de hulpdiensten over de uitvoering 

van het werk.  

• Parkeren & tijdelijke overlast:  

Wij zijn ons bewust dat de werkzaamheden wat overlast meebrengt. Wij zorgen er in ieder 



geval voor dat uw huis altijd te voet bereikbaar is. Met het aanleggen van bijvoorbeeld 

rijplaten. Omdat uw auto tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet voor uw deur kan 

staan. De aannemer informeert u hierover als hij bij u in de straat gaat werken. 

• Plaats van uw minicontainer:  

Het kan zijn dat de minicontainer tijdens de werkzaamheden niet op de gebruikelijke plek kan 

worden opgehaald. Wij vragen u dan ook de minicontainer aan te bieden op een plek waar de 

inzamelwagen goed bij kan. De aannemer kan u daar meer informatie over geven.  

• Het melden van bijzondere omstandigheden:  

Wij vragen u om tijdig aan te geven of u verhuis- of verbouwplannen heeft of dat er andere 

bijzondere omstandigheden zijn waar wij tijdens de uitvoering rekening mee moeten houden. 

Ook in geval van een trouwerij of begrafenis kunt u contact met ons opnemen, zodat wij hier 

zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden.  

 
 
 
 


