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Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Wij zijn in januari 2019 gestart met de uitvoering van groot onderhoud in uw wijk de Jol. Dit is 

onderdeel van de gezamenlijke wijkaanpak met Centrada. In totaal is het werk verdeeld in 5 fases. 

Inmiddels zijn de eerste 3 fases zo goed als klaar. Uw straat maakt onderdeel uit van de fase 4 en 5. 

Aannemersbedrijf Klink Nijland GWW uit Raalte voert de werkzaamheden uit. 

 

Wat gaat er gebeuren in uw wijk 
Tijdens de informatiebijeenkomsten op 29 januari en 28 mei heeft u het voorlopig ontwerp voor uw 

straat kunnen zien. Er zijn de afgelopen periode nog een aantal kleine wijzigingen aangebracht. Het 

definitieve ontwerp is gereed om uit te kunnen gaan voeren. De inrichting van uw deel van de wijk zal 

in hoofdlijnen niet veranderen. Het gaat vooral om het aanleggen van nieuwe bestrating. De grootste 

veranderingen zit in de straat Jol 22. We gaan hier de parkeerplaatsen, rijbaan en het groen anders 

inrichten. Het definitief ontwerp is als bijlage 2 bij deze brief gevoegd. 

 
Jol 22 
De parkeerplaatsen richten wij opnieuw in volgens de landelijke regel. Er komen ook extra 
parkeerplaatsen bij. Verder wordt de straat ongeveer 10 cm verhoogd. En krijgen de groenvakken 
nieuwe planten en een nieuwe inrichting. Eventueel slechte riolering herstelt de aannemer ook direct. 
Dan kan uw wijk weer minimaal 15 jaar mee. 
 

Inrichting binnenhof fase 4 

Een aantal bewoners hebben het initiatief genomen om het binnenhof anders in te richten. Hiervoor is 

een aanvraag voor Mensen Maken de Buurt ingediend. Op basis van de schets die door bewoners is 

gemaakte, hebben wij een nieuw ontwerp voor het hofje gemaakt. Dit is al met een aantal bewoners 

besproken. We gaan de inrichting van het binnenhof met het groot onderhoud meenemen. 

 

Wat is de planning? 

De aannemer start vanaf 19 augustus met voorbereidende werkzaamheden. Zoals het verwijderen 

van groenvakken en het plaatsen van de bouwkeet. In november zijn de werkzaamheden klaar. 

Als het straatwerk klaar is, start een groenaannemer daarna met het inplanten van het openbaar 

groen. Tegen die tijd informeren wij u weer. 

 
Informatie van de aannemer 
Voor de start van de daadwerkelijke werkzaamheden ontvangt u van de aannemer een brief met  
informatie over: 

• Wanneer en hoe de aannemer te werk gaat in fase 4 en 5 van de Jol. 

• Hoe u uw woning kunt bereiken straks, en waar u kunt parkeren op het moment dat 
de aannemer in uw straat aan het werk  is.  

• De contactgegevens van de aannemer en waar u de bouwkeet kunt vinden voor uw 
eventuele vragen.  
 

Wat kunt u doen voor de werkzaamheden? 

In bijlage 1 staat wat u zelf kunt doen ter voorbereiding op het groot onderhoud. Wij realiseren ons dat 

de werkzaamheden overlast kunnen geven. Wij en de aannemer hopen die zoveel mogelijk voor u te 

kunnen beperken.  

 
 



Wilt u meer weten? 

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met 
Reinoud Hartmans of Diana Hooi, afdeling Ingenieursbureau & projectmanagement, telefoonnummer: 
14-0320 of via de email: gojol@lelystad.nl. Voor meer informatie over het groot onderhoud,  zoals 
bijvoorbeeld het ontwerp en een overzicht van de fasering, zie www.lelystad.nl/gojol. Volg ook 
Facebook GrootOnderhoudLelystad voor actuele informatie over uw wijk. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van de gemeente Lelystad 
i.o. 
 

 
 
Reinoud Hartmans 
Projectmanager Groot Onderhoud 
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