
Aan de bewoners van dit adres       Lelystad  

6-10-2020 

 

 

Onderwerp         No. 20-113 

Wat vindt u van het voorlopige ontwerp voor uw wijk?      

 

 

 

Beste mevrouw, meneer  

 

 

Met deze brief informeren wij u over de alternatieve manier waarop u kunt reageren op het voorlopige 

ontwerp voor uw wijk. Wij hebben ervoor gekozen geen bijeenkomst te organiseren om het ontwerp 

aan u te laten zien. Dit vanwege de nieuwe ontwikkelingen rondom het coronavirus en de 

aangescherpte maatregelen die nu gelden.  

 

In de nieuwsbrief kunt u lezen wat er gaat veranderen in uw wijk en hoe we het opnieuw willen  

indelen. Verder hebben wij in dit pakket ook het voorlopige ontwerp (de tekeningen) toegevoegd die 

wij normaal gesproken tijdens de bijeenkomst aan u laten zien. Waar wij dan uitleg over geven. Dit 

ontwerp kunt u ook op de computer bekijken op de website www.lelystad.nl/gokustrif.  

 

Begrijpt u iets niet op de tekening, of bent u het ergens niet mee eens? Of vindt u het juist een heel 

goed ontwerp? Mail ons uw reactie of opmerking(en). Wij nemen alle reacties mee in de volgende 

fase. Als dat kan verwerken we dit in het definitief ontwerp.  

 

Hoe kan ik reageren?  

U kunt op drie manieren reageren:  

 

• Via de website www.lelystad.nl/gokustrif   

Op de website vindt u een link naar het reactieformulier. Hier kunt u uw mening invullen.  

• Per e-mail 

U kunt uw mening vraag of opmerkingen sturen naar gokustrif@lelystad.nl.  

• Met het reactieformulier   

In dit pakket vindt u ook een reactieformulier. U kunt het reactieformulier invullen en opsturen 

met bijgevoegde envelop. Hier hoeft u geen postzegel op te plakken.  

 

U kunt reageren tot 23 oktober 2020.  

 

Wilt u meer weten?  

Heeft u na het lezen van deze brief of de nieuwsbrief nog een andere vraag? Deze kunt u stellen via 

hetzelfde mailadres gokustrif@lelystad.nl of bellen naar 14-0320 en vragen naar Marsja Rottiné-

Borgers. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Marsja Rottiné-Borgers 

Projectondersteuner gemeente Lelystad 
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