
     

 

 

Aan de bewoner(s) van dit adres 

 

 

 

          Lelystad  

15 december 2021 
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Start project groot onderhoud in Punter 10      

 

 

Geachte mevrouw, meneer, 

 

In juli dit jaar heeft u een brief van ons gehad. Daarin stond dat wij een nieuwe projectmanager 

hadden aangesteld voor het groot onderhoud in uw wijk. In de brief stond ook dat u in september nog 

een brief zou krijgen over de planning van het project. Dit alles is helaas anders gelopen dan onze 

bedoeling was. U kunt in deze brief lezen wat de stand van zaken is. Maar ook wat de planning voor 

het verloop van het project nu is.  

 

Nieuwe projectmanager  

Door omstandigheden is de nieuwe projectmanager vertrokken. Wij hebben hem aan u voorgesteld  in 

de brief van juli dit jaar. Het project wordt nu opgepakt door de heer Etmans. Hij krijgt ondersteuning 

van de heer Kroese. Beide heren zijn bekend met groot onderhoud in woonwijken van Lelystad. Onze 

excuses voor deze gang van zaken. 

 

Geen grootschalige herinrichting van de wijk 

Voor Punter 10 staat groot onderhoud gepland. Maar we gaan de wijk niet grootschalig herinrichten.  

Wat we wel gaan doen is alles weer technisch in orde maken. Dat betekent aanpassingen en 

verbeteringen waarmee de openbare ruimte weer voldoet aan de eisen van nu. Hiervoor houden we 

ons aan de volgende punten: 

• Het belangrijkste doel is de technische staat van de openbare ruimte te herstellen; 

• We maken zoveel mogelijk gebruik van de bestaande materialen; 

• Het nieuwe ontwerp dient te passen binnen geldende beleidskaders; 

• De openbare verlichting passen we, waar dit mogelijk is, aan volgens de eisen van een 
politiekeurmerk; 

• Binnen de gemeente Lelystad wordt zogenoemde ‘zijbelading’ voor huisvuilinzameling 
toegepast. De inzamelplaatsen van afvalcontainers worden hierop ingericht; 

• We passen de verkeerssituatie alleen aan als verkeersveiligheid daar aanleiding voor geeft; 

• Als er ruimte voor is, passen we de huidige parkeernorm en maatvoering van de 
parkeerplaatsen aan; 

• Teveel aan (ongebruikte) verharding zetten we om naar groen. 

  



Heeft u suggestie voor een verbetering in uw wijk? 

Heeft u suggesties of gewenste verbeteringen voor uw wijk? Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er ergens 

verharding ligt wat ook een groenstrook kan zijn. Geef het aan ons door. Wij nemen uw reacties 

zoveel mogelijk mee bij maken van het voorlopig ontwerp. U kunt dit aan ons laten weten tot vrijdag 14 

januari 2022. Dit kan door een e-mail te sturen naar: gopunter@lelystad.nl.   

 

Hoe nu verder 

In januari 2022 starten we met het opstellen van een voorlopig ontwerp. Daarin verwerken we zoveel 

mogelijk uw suggesties of gewenste verbeteringen. Als we dit voorlopig ontwerp gereed hebben, 

sturen we u die toe. Op dat ontwerp kunt u reageren. Daarna maken wij een definitief ontwerp en laten 

we u weten wat er met uw opmerkingen is gebeurd. Het definitieve ontwerp werken we verder uit. We 

maken bijvoorbeeld een omschrijving hoe wij willen dat het werk wordt gedaan. Daarna gaan we 

opzoek naar een aannemer die het kan uitvoeren.  

 

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/gopunter10. Volg ook Facebook GrootOnderhoudLelystad voor actuele informatie 

over uw wijk. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van de gemeente Lelystad 

 

 

E. Etmans 

Projectmanager  
 
 
Bijlage: plangebied Punter 10 
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