
 

Aan de bewoner(s) van dit adres 
 
 Lelystad 
 24 februari 2021 
 
onderwerp No. 22-024 

Verwijderen bomen groot onderhoud Kustrif 
 
 
 
Geachte mevrouw, meneer, 
 
U krijgt deze brief omdat we ca. eind april van dit jaar beginnen we met het groot onderhoud in uw 
wijk. In december 2021 hebben wij u hierover een brief gestuurd. Om het gebied voor te bereiden op 
het werk gaan we vanaf 3 maart een aantal bomen verwijderen. In deze brief kunt u lezen wat we 
gaan doen en wanneer.  
 
Dit gaan we doen 
Als voorbereiding op het groot onderhoud verwijderen wij een aantal bomen. We verwijderen alleen 
bomen als: 
 

• deze slecht groeien, dit komt vaak omdat de boom dan op een verkeerde plek staat; 

• deze niet passen in het nieuwe ontwerp; 

• ze ziek of verzwakt zijn. Om gevaarlijke situaties te voorkomen moeten we deze bomen 
kappen. 

 
We planten ook nieuwe bomen 
We planten ook weer nieuwe bomen. In het definitieve ontwerp kunt u zien waar we bomen gaan 
verwijderen en waar we de nieuwe gaan planten. Dit ontwerp hebben wij u in de nieuwsbrief van 
januari 2021 laten zien. U kunt het ontwerp bekijken op onze website: www.lelystad.nl/gokustrif. 
 
Wanneer gaan we aan het werk? 
De kapwerkzaamheden worden vanaf 3 maart 2022 uitgevoerd. We kappen de bomen nu, omdat er 
nu nog geen vogels broeden in de bomen. De kapwerkzaamheden worden uitgevoerd door A. de 
Jonge V.O.F. uit Sint Jansklooster.  
 
Hoe gaan we te werk?  
De bomen snoeien we eerst zo ver mogelijk, dan zagen we deze af tot een meter hoog. De stammen 
blijven staan totdat we op die plek beginnen met de bestrating. Als we klaar zijn met het groot 
onderhoud planten we nieuwe bomen, gras, hagen en struiken. Daarover sturen we dan weer een 
brief. We snappen dat het verwijderen van de bomen enige overlast geeft. We doen er alles aan om 
dit zoveel mogelijk te beperken. We willen u ook vragen vanaf 3 maart zoveel als mogelijk uit de buurt 
van bomen te parkeren.  
 
Wilt u meer weten? 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer  
J. Bovenhuis van de gemeente Lelystad. Dit kan telefonisch via nummer 14-0320 of per e-mail op 
gokustrif@lelystad.nl. Voor meer informatie over het groot onderhoud kunt u kijken op 
www.lelystad.nl/gokustrif. Volg ook Facebook GrootOnderhoudLelystad voor meer informatie over uw 
wijk. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van de gemeente Lelystad 
 
 
 
Janoah Bovenhuis 
Projectleider Groen 
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