
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aan de bewoner(s) van dit adres 
 
 
 
 Lelystad 
 04 oktober 2022 
 
onderwerp No. 22-146 

Wijzigingen aanleg/groot onderhoud openbare ruimte Punter 16 / Punter 17 
 
 
Geachte mevrouw, meneer, 
 
U krijgt deze brief omdat er in vergelijking met het definitieve ontwerp een aantal veranderingen zijn 

doorgevoerd in de aanleg van de openbare ruimte nabij de nieuwe woningen in Punter 16. Het 

ontwerp hebben wij u begin juli gestuurd met een bewonersbrief. In deze brief vertellen wij u graag wat 

er is veranderd en wat er nog gaat veranderen.  

 
Andere kleur stenen 
Vorig najaar is er al een voetpad gemaakt bij de 8 nieuwe woningen bij Punter 16 om deze beter 

bereikbaar te maken. Het voetpad is gemaakt met rode stenen, net zoals bij Punter 21. Bij de 

woningen bij Punter 16-01 t/m Punter 16-07 en bij Punter 17-17 t/m Punter 17-19 zijn zoals in het 

definitieve ontwerp stond, grijze tegels gelegd. Deze grijze betontegels sluiten alleen niet aan bij de 

rest van de verharding. Om deze reden gaan wij de grijze tegels vervangen door rode stenen. De 

grijze stenen gaan wij op een andere plek binnen de wijk Punter (her)gebruiken. Bij de verzamelplek 

voor de bakken aan huis worden wel grijze tegels gebruikt.  

De stoep langs het voetbalveldje wordt ook voorzien van rode stenen. In het definitieve ontwerp stond 

dat deze stoep grijze tegels kreeg. Maar in het contract met de aannemer staat dat er op deze plek 

rode stenen worden gelegd. Wij houden hier ook deze rode verharding in stand. De rode stenen 

worden ook toegepast richting Punter 15-18 en richting Punter 11 langs de doorgaande weg tot bij 

Punter 10-02.    

 
Mindervaliden opritten 
Bij de parkeerplaatsen achter Punter 16-07 maken wij 2 mindervaliden opritten zodat de stoep voor 

iedereen toegankelijk is. Deze stonden niet op het definitief ontwerp vermeld.  

 
Indeling parkeerplaatsen 
De indeling van de haakse parkeerplaatsen langs het fietspad bij Punter 16 is veranderd. De indeling 

is veranderd omdat er een gasleiding ligt, welke hoger ligt dan verwacht. Hierdoor is het niet mogelijk 

de indeling aan te houden zoals in het definitief ontwerp stond. Het groenvak in de bocht van het 

fietspad maken wij nu groter. De parkeerplaats die hierdoor wegvalt, maken wij terug in het gebied 

richting de kruising van Punter 16 met het fietspad.   



 

 
Heester in plaats van boom 
Op de hoek bij de kruising van Punter 16 en het fietspad kunnen wij geen boom planten vanwege de 

kabels en leidingen onder de grond. In plaats van een boom, plaatsen wij hier een solitaire heester. 

Hier planten wij een grote solitaire heester. Dit geldt ook voor de boom direct bij huisnummer Punter 

16-17 aan de kant van het fietspad. Ook daar planten wij een solitaire heester. 

 
Betonnen muur 
Ter plaatse van de kopgevel van Punter 16-17 en Punter 16-15 is een betonnen keerwand geplaatst. 

Deze muur is geplaatst om het hoogteverschil op te vangen met het fietspad, zodat hier 

parkeerplaatsen gemaakt konden worden. De betonnen muur ziet er anders uit dan de gemetselde 

muur die ernaast staat. We gaan het uiterlijk van de betonnen muur aanpassen zodat deze meer 

overeenkomt met de gemetselde muur.  

 

Overzicht veranderingen 

Aan het eind van deze brief vindt u een deel van het nieuwe definitieve ontwerp. Hierop staan de 

belangrijkste veranderingen. Ook kunt u alle veranderingen bekijken op onze website: 

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 J. Otten, 

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

per mail op gopunter@lelystad.nl. Meer informatie over het groot onderhoud vindt u 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 
 
 
 
 
F. Kroese 
Projectmanager  
 
 
 
 
Bijlage(n): uitsnede aangepast ontwerp 
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Afbeelding: uitsnede van het ontwerp Punter 16. 
 
 

 
 
Afbeelding: uitsnede van het ontwerp Punter 15 nabij het voetbalveld. 
 


