
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de bewoner(s) van dit adres 
 
 
 
 Lelystad 
 29 juni 2022 
 
onderwerp No. 22-066 

Start uitvoering aanleg/groot onderhoud openbare ruimte Punter 16 / Punter 17 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
U krijgt deze brief omdat we vanaf 7 juli a.s. beginnen met de aanleg van de nieuwe buitenruimte 

rondom de nieuwe woningen in Punter 16. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 

aannemingsbedrijf Van der Weerst Grafhorst B.V. uit Grafhorst.  

 
Wat gaat er gebeuren en hoe wordt u geïnformeerd? 

• Als voorbereiding op de werkzaamheden wordt er een werkterrein ingericht in de buurt van 

het grasveld aan de Punter 15. Daar staat bijvoorbeeld de schaftkeet waar de contactpersoon 

van het aannemingsbedrijf zit en worden de materialen opgeslagen.  

• De aannemer begint met het treffen van voorbereidende werkzaamheden zoals het plaatsen 

van een schaftkeet en het weghalen van het openbaar groen.  

• Voordat de aannemer bij u in de straat begint krijgt u nog een brief. Daarin staat informatie 

over de bereikbaarheid van uw woning en waar u tijdelijk kunt parkeren. Maar ook waar u de 

minicontainers kunt neerzetten voor inzameling tijdens de werkzaamheden.  

• In die brief kunt u ook lezen wie de contactpersoon is bij de aannemer. Bij die persoon kunt u 

met al uw vragen over de uitvoering van het werk terecht. 

 

Wat gaan we precies doen?  

Bij deze brief vindt u in de bijlage informatie over de werkzaamheden. Daarin leggen we uit wat we 

precies gaan doen. Ook kunt u lezen wat u zelf kunt doen als voorbereiding op het groot onderhoud. 

Wij snappen dat de werkzaamheden voor overlast zorgen. De aannemer en wij doen ons best om 

deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij willen u alvast bedanken voor uw begrip. 

 

Laatste wijzigingen op het ontwerp 

In de bijlage bij deze brief hebben we de laatste wijziging voor de opstelplaats van de minicontainers 

(voor afvalinzameling) en de realisatie van 2 extra parkeerplaatsen bij Punter 15-18 / Punter 16-8  

nader toegelicht.  Deze laatste wijzigingen kunt u ook vinden op onze website 

www.lelystad.nl/gopunter1617 

 

http://www.lelystad.nl/gopunter1617


 

Tijdelijke parkeerplaatsen 
Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, zullen er tijdelijke, openbare parkeerplaatsen 

worden gerealiseerd op het grasveld aan de Punter 15. Zie ook onderstaand kaartje: 

 

 
 

Het grasveld bevat op dit moment twee goals. We gaan de goaltjes tijdelijk verplaatsen tot achter de 

tijdelijk parkeerplaats, nabij het voetpad van Punter 10. Na afloop wordt alles weer in ere hersteld. 

 
Wilt u meer weten? 

Heeft u na lezen van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer E. Buijsman, 

projectleider groot onderhoud, van de gemeente Lelystad. Dit kan telefonisch op nummer 14-0320 of 

per mail op gopunter@lelystad.nl. Voor meer informatie over het groot onderhoud, zie 

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  
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