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Geachte mevrouw, mijnheer,
Het voorlopige ontwerp voor uw wijk is klaar. In deze brief kunt u lezen hoe u uitleg kunt krijgen over
dit voorlopige ontwerp. Maar ook hoe u kunt reageren op dit ontwerp voor uw wijk Plantage. Vanwege
het coronavirus houden wij geen inloopbijeenkomst. In plaats daarvan houden wij een online
bijeenkomst om alsnog uitleg bij het ontwerp te kunnen geven.
Online bijeenkomst
Wij organiseren een online bijeenkomst in Microsoft Teams, omdat we graag uitleg willen geven over
het voorlopige ontwerp en we benieuwd zijn wat u van het ontwerp vindt. De bijeenkomt is op dinsdag
26 januari 2021 en begint om 19.30 uur. Hiervoor kunt u zich aanmelden via het e-mailadres:
goplantage@lelystad.nl. Als u zich heeft aangemeld sturen we u een link waarmee u kunt deelnemen
aan de bijeenkomst. Hiervoor heeft u het programma Microsoft Teams nodig.
Wat zit allemaal in het pakket
Naast deze brief heeft u in het pakket ook een nieuwsbrief gekregen. Hierin kunt u lezen wat er gaat
veranderen in uw wijk en hoe we het opnieuw willen indelen. Naast de nieuwsbrief hebben wij u ook
het voorlopige ontwerp (de tekening) gestuurd. Deze laten wij normaal gesproken tijdens de fysieke
bijeenkomsten zien. Dit ontwerp kunt u ook op de computer bekijken op de website
www.lelystad.nl/goplantage.

Brief gaat verder aan de andere kant.

Hoe kan ik reageren?
Begrijpt u iets niet op de tekening, of bent u het ergens niet mee eens? Of vindt u het juist een heel
goed ontwerp? Meldt u dan aan voor de online bijeenkomst. Of reageer via een van de onderstaande
mogelijkheden. We verwerken al uw reacties zoveel mogelijk in het ontwerp.
U kunt op drie manieren reageren:
•

•

•

Via de website: www.lelystad.nl/goplantage
Op deze website vindt u een link naar het reactieformulier. Deze kunt u invullen. In dit
formulier kunt u ook een keuze maken voor inrichting en het onderhoud van de plantenbak,
als u deze voor de berging heeft staan. Meer informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief.
Per e-mail
U kunt uw mening, vraag, opmerkingen of keuze voor de inrichting en onderhoud van de
plantenbak sturen naar goplantage@lelystad.nl.
Met het reactieformulier
In dit pakket vindt u ook twee reactieformulieren. U kunt een van de twee of beide formulieren
- als dat van toepassing is - invullen en opsturen. Dit kan met de (retour)envelop die we ook
in het pakket hebben gestopt. Hiervoor heeft u geen postzegel nodig.

U kunt reageren tot en met maandag 8 februari 2021. Gelieve erop te letten dat indien u reageert
per post, uw reactie uiterlijk per dinsdag 9 februari 2021 bij ons binnen moet zijn.
Wilt u meer weten?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer
F.J. Kroese van het team Projectmanagement. Dit via het telefoonnummer 14-0320 of per e-mail op
goplantage@lelystad.nl. Volg ook Facebook GrootOnderhoudLelystad voor meer informatie over uw
wijk.
Met vriendelijke groet,
namens het college van de gemeente Lelystad
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