
     

 

 

Aan de bewoner(s) van dit adres 

 

 

 

          Lelystad  

20 december 2021 

 

 

Onderwerp         No. 21-164 

Aanleg openbare ruimte rondom 8 nieuwe woningen Punter 16 / Punter 17 

 

 

Geachte mevrouw, meneer, 

 

In april 2020 heeft u van ons een nieuwsbrief gehad over het bouwplan van 8 nieuwe woningen bij u in 

de buurt. Daar zat ook het ontwerp voor de openbare ruimte bij. In die nieuwsbrief schreven we dat 

het plan was te beginnen in het eerste kwartaal van 2021. Door omstandigheden en uitval van een 

collega is het project stil komen te liggen. U krijgt deze brief omdat het project nu wordt opgepakt door 

de heer Etmans en de heer Kroese. Beiden hebben ervaring met groot onderhoud en herinrichting van 

woonwijken in Lelystad. Onze excuses voor deze gang van zaken. 

 

Dit gaan we nu doen 

We ronden eind van dit jaar de bestektekeningen af voor de inrichting van de openbare ruimte rond de 

8 nieuwe woningen aan de Punter 16 en 17. Dat zijn technische tekeningen met uitleg hoe wij willen 

dat de aannemer het werk uitvoert. Begin 2022 stellen we de contractstukken op. Als die stukken klaar 

zijn gaan we opzoek naar de best geschikte aannemer voor deze werkzaamheden.  

 

Planning werkzaamheden 

Volgens planning start de aanleg van de nieuwe buitenruimte rondom de nieuwe woningen in april of 

mei 2022. Als we weten wanneer precies informeren wij u weer met een brief. In die brief staat dan 

ook informatie over wat u kunt verwachten tijdens de werkzaamheden.  

 

Het definitieve ontwerp  

Op de achterkant van deze brief vind u het definitief ontwerp. Er is een aantal kleine verbeteringen 

gemaakt in dit definitief ontwerp. Bijvoorbeeld de wijziging van het groenvak in een voetpad bij Punter 

16-07 om een duidelijkere voetgangersroute te maken, het verwijderen van een te klein groenvak bij 

de transformatorruimte en het aanbrengen van een schijn verkeersdrempel bij de kruising met het 

fietspad om de verkeersveiligheid te verbeteren.  

Het definitief ontwerp kunt u in groot formaat bekijken op www.lelystad.nl/gopunter1617.  

 

  

http://www.lelystad.nl/gopunter1617


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 kan via het nummer 14-0320 of per e-mail op 

gopunter@lelystad.nl. Voor meer informatie over het groot onderhoud kunt u kijken op 

www.lelystad.nl/gopunter1617. Volg ook Facebook GrootOnderhoudLelystad voor actuele informatie 

over uw wijk. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van de gemeente Lelystad 

 

 

E. Etmans 

Projectmanager  
 
Bijlage: definitief ontwerp Punter 16-17 
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