
 

 
 
Aan de bewoner(s) van dit adres 
  
 
 Lelystad 
 2 september 2022 
 
onderwerp No. 22-137 

Start uitvoering groot onderhoud Kustrif 
 
 
Geachte mevrouw, meneer, 
 
U ontvangt deze brief omdat we vanaf maandag 12 september 2022 beginnen met groot onderhoud in 

uw wijk. Uw wijk wordt voorzien van nieuwe bestrating en nieuwe beplanting. Het aannemersbedrijf 

Van der Weerd Grafhorst B.V. gaat de werkzaamheden uitvoeren.  

 

Werkzaamheden 

De aannemer start vanaf 12 september 2022 met het verwijderen van beplanting. In een geschikt 

seizoen plaatsen wij hier nieuwe beplanting voor terug. Voor de werkzaamheden aan de beplanting is 

het niet nodig om parkeervakken vrij te maken. Vanaf 19 september 2022 start de aannemer met de 

werkzaamheden aan de straat. Over deze werkzaamheden krijgt u meer informatie van de aannemer. 

 
Wat gebeurt er en hoe informeren we u? 

• De aannemer laat u in een brief weten wie uw contactpersoon is. Aan deze persoon kunt u uw 

vragen stellen over de werkzaamheden. 

• Als voorbereiding op de werkzaamheden wordt er een werkterrein ingericht. Daar staat 

bijvoorbeeld de bouwkeet waar de contactpersoon van het aannemersbedrijf zit. De precieze 

plek van het werkterrein staat in de brief van de aannemer. 

• Meer informatie krijgt u van de aannemer als hij bij u in de straat begint. U ontvangt dan een 

brief waarin staat hoe u bij uw woning kunt komen. Ook leest u hierin waar u tijdelijk kunt 

parkeren en waar u uw bakken aan huis voor afval kan neerzetten tijdens de werkzaamheden.  

 

Wij snappen dat de werkzaamheden voor overlast zorgen. De aannemer en wij doen ons best om 

deze overlast zoveel mogelijk te beperken.  

 

Wilt u meer weten? 

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer G. Boekel, 

projectleider groot onderhoud, van de gemeente Lelystad. U kunt contact opnemen via 

telefoonnummer: 14-0320 of via het e-mailadres: gokustrif@lelystad.nl. mailto:Meer informatie over 

het groot onderhoud vindt u op: www.lelystad.nl/gokustrif. Ook vindt u op de Facebookpagina 

‘GrootOnderhoudLelystad’ informatie over uw wijk.  

 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van de gemeente Lelystad 
 
 
 
Chris Zwaal 
Projectmanager Groot Onderhoud 
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