
Aan de bewoner(s) van dit adres 

 

          Lelystad  

08 juli 2022 

 
           No. 22-107 

Onderwerp          

Reacties op definitief ontwerp groot onderhoud Punter 10      

 

Geachte mevrouw, meneer, 

 

In juni 2022 heeft u een brief van ons gehad. Deze brief ging over het definitief ontwerp voor het groot 

onderhoud van Punter 10. Een aantal bewoners heeft hierop gereageerd. Met deze brief informeren 

we u over het aanpassen van enkele details in het ontwerp.  

 

Aangepast definitief ontwerp 

Een aantal bewoners heeft gereageerd op het definitief ontwerp van juni 2022. Deze opmerkingen zijn 

besproken met bewoners en met de projectgroep groot onderhoud. We hebben de gewenste 

aanpassingen zoveel mogelijk verwerkt in een aangepast definitief ontwerp. U kunt het aangepaste 

definitief ontwerp bekijken op www.lelystad.nl/gopunter10. De opmerkingen gingen over de 

groenstroken. Op verzoek van bewoners hebben we de groenstroken in de doodlopende woonstraten 

van Punter 10 korter gemaakt. Hierdoor is er meer parkeerruimte, zoals dat op dit moment ook het 

geval is. De opstelplek voor de bakken aan huis bij Punter 11 01 maken we ook korter. 

 

Plek van de ondergrondse container voor restafval 

We hebben ook reacties gekregen op de voorgestelde plek van de ondergrondse container. De 

container zou eerst tegenover Punter 10 10 komen. Hierop is een zienswijze ingediend, waarna de 

container op een andere plek zou komen. Op het vorige definitief ontwerp stond de container per 

ongeluk nog wel ingetekend op Punter 10 10. Na overleg met buurtgenoten kwam Punter 11, 

tegenover huisnummers 3 en 5, naar voren als plek voor de ondergrondse container. 

 

Punter 11 03 en 05 toch niet geschikt 

We hebben de plek bij Punter 11 03 en 05 onderzocht, samen met de opzichter en de aannemer die 

de ondergrondse containers plaatst. Uit dat onderzoek blijkt dat de container niet op deze plek 

geplaatst kan worden om 3 redenen: 

1. Er is een helling met een hoogteverschil van 1,5 meter. Door dit hoogteverschil lopen de 

buitenbak en de container vol met water. Daardoor raakt de container beschadigd en het 

(stilstaande) water in de container geeft geuroverlast. 

2. De container staat langs de doorgaande weg de wijk in. Dat is een onveilige plek. Ook is er geen 

(veilig) voetpad naar de ondergrondse container.  

3. De plek is niet goed en veilig bereikbaar voor buurtgenoten die minder-valide zijn. 

 

Nieuwe plek voor de ondergrondse container 

We stellen daarom voor om de ondergrondse container te plaatsen bij Punter 10, achter de opstelplek 

voor de bakken aan huis. We leggen een voetpad aan, zodat de ondergrondse container voor alle 

bewoners goed te bereiken is.  

De bovengrondse restafvalcontainers halen we weg nadat de ondergrondse container in gebruik is 

genomen. Omdat de bovengrondse containers zonder afvalpas werken, komen nu mensen uit andere 

wijken hun afval weggooien. Deze overlast gaat verdwijnen, omdat de ondergrondse container alleen 

door buurtgenoten geopend kan worden met de HVC-afvalpas. 

 

 

 

http://www.lelystad.nl/gopunter10


Hoe gaat het nu verder? 

Op dit moment werken we het aangepaste definitief ontwerp verder uit. We maken bijvoorbeeld een 

omschrijving en technische tekeningen, zodat de aannemer precies weet waar en hoe het werk 

uitgevoerd moet worden. Daarna gaan we op zoek naar een aannemer die het werk kan realiseren. 

We verwachten dat de werkzaamheden starten rond februari 2023.  

 

Neem contact op als u nog vragen heeft 

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen over het aangepaste definitief ontwerp of over de 

ondergrondse container? Dan kunt u contact met ons opnemen. 

• Voor vragen over het aangepaste definitieve ontwerp neemt u contact op met de heer F.J. Kroese 

of mevrouw P. Röpelinen. Dit kan via het telefoonnummer 14 0320 of per e-mail op 

gopunter@lelystad.nl.  

• Voor vragen over de ondergrondse container neemt u contact met mevrouw K. Volger. Dit kan via 

telefoonnummer 14 0320 of per e-mail op afval@lelystad.nl 

 

Voor meer informatie over het groot onderhoud kunt u kijken op www.lelystad.nl/gopunter10. Volg ook 

Facebook GrootOnderhoudLelystad voor actuele informatie over uw wijk. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van de gemeente Lelystad 

 

 

E. Etmans    K. Volger 

Projectmanager    Adviseur circulaire economie & afval 
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