
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over het groot
onderhoud in uw wijk dat op de planning staat.

Bij het ontwerp van het groot onderhoud wordt uw 
directe woonomgeving aangepast aan de huidige 
richtlijnen en normen. Wij willen een woonwijk waarin 
het voor voetgangers veilig is en waar de auto ruimte 
heeft, maar niet overheerst. 

Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld wegbreedte en
materiaalgebruik, verzakkingen van de straat,
parkeren, groen, verlichting en de inzamelplekken van
het huisvuil. Oud of versleten materiaal wordt 
vervangen en eventuele schade wordt hersteld. 
Overtollige bestrating wordt omgezet in groen-
beplanting. Indien mogelijk wordt bestaand materiaal 
hergebruikt. Als het groot onderhoud is afgerond, dan 
kan de openbare ruimte weer jaren mee.

PLANNING
In 2018 starten wij met 
de voorbereidingen 
voor het groot 
onderhoud. Dit 
houdt in dat de 
openbare ruimte 
in uw wijk 
goed bekeken 
en beoordeeld 
wordt. Er vinden 
onderzoeken plaats, 

GROOT ONDERHOUD IN
LELYSTAD HAVEN

In 2018 beginnen wij met de voorbereidingen van het 
groot onderhoud, zodat er eind 2019  / begin 2020 
met de uitvoering van het werk gestart kan worden.
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inventarisaties en wijkschouwen. Ook u kunt uw 
mening over de wijk doorgegeven.

Op basis van alle verzamelde gegevens, wordt een
voorlopig ontwerp voor een wijk gemaakt. Het 
voorlopig ontwerp wordt op een bewonersavond 
gepresenteerd. U kunt zowel tijdens de bewoners-
avond of digitaal reageren op het voorlopig ontwerp.  
Deze reacties worden daar waar mogelijk verwerkt in 
een definitief ontwerp.

Daarna wordt het definitieve ontwerp vertaald in 
technische tekeningen en bestek. Vervolgens vindt de 
aanbesteding plaats en selecteren we een 
aannemer voor de uitvoering. Tenslotte, en dat is dan  
eind 2019 / begin 2020, begint het werk voor uw deur! 
De inplanting van het groen vindt afhankelijk van de 
planning in het voorjaar of in het najaar plaats. Dit 
heeft te maken met plantseizoenen waarmee wij 
rekening moeten houden.

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 vragen-
formulier op www.lelystad.nl/goLelystadhaven 

HOE HOUDEN WE U OP DE 
HOOGTE?
Uw opmerkingen worden zoveel mogelijk meegenomen
in het ontwerp. Dit ontwerp zullen wij nader met u
bespreken. U kunt dan tijdens een informatie bijeen-
komst uw mening geven over dit ontwerp.Het definitieve 
ontwerp, wat hieruit volgt, zullen wijvervolgens aan u 
toesturen. De aannemer informeert u uiteindelijk over 
de werkzaamheden en over de exacte datum van de 
uitvoering. Wilt u ook op andere tijdstippen meer weten 

over het project of over de huidige stand van zaken, zie 
“Contact en meer informatie”.

WERKZAAMHEDEN
De gemeente werkt projectmatig aan groot onder-
houd. Dat wil zeggen van grof naar fijn, steeds dichter 
naar het eindresultaat. Onderstaande afbeelding laat 
dit zien. 

Over voor uw als bewoner belangrijke tussenstappen 
wordt u uiteraard vooraf geïnformeerd, zoals de stap 
“Beoordeling bewoners van het ontwerp.”
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Wanneer u geen internet tot uw beschikking
heeft, dan kunnen wij u een vragenformulier
toezenden. Ook kunt u gebruik maken van een van 
de computers in de hal van het stadhuis, bij team 
Werk en Inkomen. 

Wilt u ook uw mening geven over de wijk, vul dan 
de enquête online in via:
www.lelystad.nl/goLelystadhaven
Hiermee helpt u ons om een goed ontwerp voor 
uw wijk te maken!

CONTACT EN MEER 
INFORMATIE
Telefoon: 14-0320
Emailadres: goLelystadhaven@lelystad.nl
Website: www.lelystad.nl/goLelystadhaven  
         Facebook: volg GrootOnderhoudLelystad

HET VRAGENFORMULIER
Vergeet niet uw vragenformulier voor
12 februari 2018 in te vullen!

Uitvoeren inventarisaties in de wijk: 
- Mening van bewoners 
- Eigen inventarisaties 

- Verzamelen en bespreken gegevens
Maken ontwerp:  

- Voorlopig ontwerp 
- Interne beoordeling van het ontwerp 

- Beoordeling bewoners van het ontwerp 
- Definitief ontwerp

Werkvoorbereiding: 
- Bestektekeningen en bestek

- Selecteren aannemer
Uitvoering werkzaamheden: 

- Voorbereiding aannemer 
- Uitvoering werkzaamheden aan de bestrating 

- Uitvoering werkzaamheden aan het groen 
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