Nieuwsbrief Kustrif

Aankondiging en informatie over gepland
groot onderhoud in uw wijk
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over het geplande
groot onderhoud in uw wijk.

Gemeente Lelystad is gestart met de voorbereidingen.
Wanneer het groot onderhoud

is afgerond, kan de openbare
ruimte weer jaren mee. Wij
brengen u graag op de hoogte.

Voorbereidingen
In 2020 beginnen wij met
de voorbereidingen van het
groot onderhoud, zodat we in
2022 kunnen beginnen met de
werkzaamheden.
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Stap 1. Samen onderzoeken
Bij groot onderhoud wordt uw
directe woonomgeving aangepast aan de eisen van nu. De
projectgroep van de gemeente
Lelystad bezoekt de wijk om
een goed beeld te krijgen van
de situatie nu. Zij kijken naar
de verzakking van de straat, de

inzamelplekken van de minicontainers, de parkeergelegenheid, de verlichting en het
groen. Voor deze eerste fase
kan de gemeente uw mening
goed gebruiken.
Via www.lelystad.nl/goKustrif
kunt u ons laten weten wat

Stap 2. Voorlopig ontwerp
Op basis van de gegevens die
we tijdens de onderzoeksfase
verzamelen, maken wij een
schetsontwerp. Deze leggen
we voor aan verschillende
afdelingen en maken dan een
voorlopig ontwerp.
Vervolgens wordt het voorlopig ontwerp met een
groepje bewoners uit uw wijk
besproken.
Via het vragenformulier kunt
u zich aanmelden voor deze
klankbordgroep.
We laten dit ontwerp ook

Stap 4. Tekeningen

er in uw wijk aangepakt moet
worden, dit kunt u tot en met
17 februari 2020 doen.

Stap 3. Definitief ontwerp
graag aan u zien tijdens een
bijeenkomst. Hier krijgt u nog
een uitnodiging voor.

Uw reacties worden intern
beoordeeld en als het kan
aangepast in het definitief
ontwerp. Dit definitieve
ontwerp wordt op de website geplaatst waar u het
kunt bekijken.

Stap 5. Uitvoering van werkzaamheden

Het definitieve ontwerp
wordt vertaald in technische tekeningen en een
contract. Hierna wordt
een aannemer gezocht en
volgen gesprekken over
een plan van aanpak en de
planning.
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Vervolgens gaat het werk
voor uw deur van start! De
aannemer informeert u op
dat moment over het verloop
van de werkzaamheden.
Goed om te weten: de inplanting van groen is seizoensgebonden, daarom kan het zijn
dat dit op een later moment
wordt geplant. Is dit het geval, dan onderhoudt gemeente Lelystad in de tussenliggende periode de nog niet
ingeplante groenvakken.
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Uw mening telt

Wij vinden het belangrijk
dat we een ontwerp maken dat zo veel mogelijk
aansluit bij uw wensen. Wij
vinden dat u met plezier in
uw woonwijk moet kunnen
wonen. Daarom nodigen
wij u uit om mee te denken over de inrichting van
de openbare ruimte in uw
wijk. Dit kan online door
het invullen van een
vragenformulier op
www.lelystad.nl/goKustrif.
De sluitingsdatum voor
het invullen van het
vragenformulier is
17 februari 2020.

Op de hoogte

Geen internet

We houden u via de
nieuwsbrieven, Facebookpagina en website van
gemeente Lelystad op de
hoogte. U kunt op
www.lelystad.nl/goKustrif
op elk gewenst moment
alle informatie over de
geplande werkzaamheden
terugvinden.
Heeft u geen toegang tot
het internet? Dan kunt u
gebruikmaken van een
van de computers in de
hal van het stadhuis
(bij team Werk, Inkomen
en Zorg). Of bel naar
14 0320 en vraag naar
Marsja Rottiné, zij kan u
het vragenformulier per
post toesturen.

Inzamelen restafval
In uw wijk zijn ondergrondse
containers voor restafval aanwezig. Hier zal niks aan veranderen. Voor de minicontainers
overleggen wij met HVC over de
route die zij rijden.
Het kan zijn dat u na het groot
onderhoud de minicontainers
ergens anders moet neerzetten.
Dat kunt u straks zien in het
voorlopig ontwerp.
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Ophogen voortuin
Op sommige plekken in uw
wijk is de grond verzakt,
daarom moet gemeente
Lelystad de straat ophogen.
Door het ophogen ontstaat
er hoogteverschil tussen de
straat en uw voortuin. De
aannemer zorgt ervoor dat
de bestrating in het openbaar
gebied wordt aangesloten op
de bestrating in uw tuin, tot
maximaal één meter uw voortuin in. Voor het ophogen van

de rest van uw toegangspad,
stelt de gemeente gratis zand
ter beschikking. Wilt u hier
gebruik van maken, dan kunt
u dit aanvragen bij de aannemer op het moment dat deze
bij u in de straat aan het werk
is. Als we weten wie het werk
gaat uitvoeren, informeren wij
u weer.

met zich meebrengt, deze
zijn voor eigen rekening. De
aannemer levert zand voor de
voortuin, niet voor de achtertuin en ook geen tuinaarde. Hij
levert alleen zand als hij bij u
in de straat aan het werk is.

Houd er rekening mee dat het
ophogen van uw tuin kosten

Start werkzaamheden groot onderhoud
Volgens planning starten we
in 2022 met alle werkzaamheden. Als dit anders wordt
informeren wij u weer.

Melding maken
Ziet u problemen die niet kunnen wachten tot het groot onderhoud? Meld deze dan:
1. Via het webformulier www.lelystad.nl/meldingdoen
2. Via de MijnGemeente app.
3. Per e-mail gemeente@lelystad.nl
4. Telefonisch via 14 0320, keuze 3
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Contactgegevens
Mailadres:
goKustrif @lelystad.nl
Telefoonnummer:
14-0320, contactpersoon
Marsja Rottiné
Website:
www.lelystad.nl/goKustrif
Facebook:
GrootOnderhoudLelystad

Het vragenformulier
Vergeet niet om het vragenformulier voor 17 februari
2020 in te vullen via
www.lelystad.nl/goKustrif
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