
In deze nieuwsbrief informeren 
wij u over het groot onderhoud 
dat in uw wijk gepland is.

Wij zijn gestart met de voor-
bereidingen van het groot 
onderhoud in uw wijk. Bij groot 
onderhoud wordt uw directe 
woonomgeving aangepast 
aan de huidige richtlijnen en 

normen. Er wordt gekeken naar 
bijvoorbeeld wegbreedte en 
materiaalgebruik, verzakkingen 
van de straat, parkeren, groen, 
verlichting en de inzamelplek-
ken van het huisvuil. Het teveel 
aan bestrating wordt omgezet in 
groenbeplanting. Indien moge-
lijk wordt bestaand materiaal 
hergebruikt, oud en versleten 

materiaal wordt vervangen. Als 
het groot onderhoud is afge-
rond, kan de openbare ruimte 
weer jaren mee.

Als eerste start de project-
groep met een bezoek aan uw 
wijk. Hierna worden allerlei 
inventarisaties en onderzoe-
ken uitgevoerd om een goed 
beeld van de wijk te krijgen. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om  
een parkeeronderzoek, een 
rioolinspectie, de mate van 
verzakking, een inspectie van 
de bomen en het bekijken van 

de kwaliteit van het bestaande 
materiaal.  In deze fase kun-
nen wij uw input goed gebrui-
ken, omdat u in de wijk woont 
en het beste kunt aangeven 
wat beter zou kunnen. 

1. Onderzoek en inventarisatie
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Wij houden u op de hoogte 
via (nieuws)brieven, via onze 
website en Facebook. 

Op onze website
www.lelystad.nl/goschoener
kunt op u op elk gewenst 
moment alle informatie over 
het groot onderhoud in uw wijk 
terugvinden. 

 Hoe houden we u op de hoogte?

Uw mening
Wilt u ook uw mening geven 
over de wijk, vul dan de enquête 
online in via: 
www.lelystad.nl/goschoener
Hiermee helpt u ons om een 
goed ontwerp voor uw wijk te 
maken! Wilt u dit doen voor 
8 juni 2018? 

Mailadres:   
goschoener17-26-36@lelystad.nl 
Telefoonnummer: 
14-0320, contactpersoon 
Diana Hooi. 
Website:  
www.lelystad.nl/goschoener
Wij zijn ook te vinden op de 
Facebookpagina 
GrootOnderhoudLelystad.

Contactgegevens

Reageren

Vergeet niet uw 
vragenformulier 
voor 8 juni 2018 in te 
vullen!

Ziet u mankementen die niet 
kunnen wachten tot het groot 
onderhoud in uw wijk

1. Via de MijnGemeente app 
2. 24 uur per dag via het
 webformulier. Deze is te  
 vinden op: 
 www.lelystad.nl/meldingdoen.

uitgevoerd wordt? Dan kunt u dit 
op de volgende manier melden:

3. Via e-mail: 
 gemeente@lelystad.nl
4. Telefonisch via 14 0320, 
 keuze 3 

Gebreken aan openbare ruimte

Zoals het er nu naar uitziet, 
starten we na de zomer van 
2019 met de uitvoering van de 
werkzaamheden. Deze plan-
ning kan nog bijgesteld worden. 
Uiteraard houden wij u hiervan 
op de hoogte.

 Planning uitvoering

NIEUWSBRIEF GROOT ONDERHOUD SCHOENER 17 & SCHOENER 26 T/M 36                                                MEI 2018 NIEUWSBRIEF GROOT ONDERHOUD SCHOENER 17 & SCHOENER 26 T/M 36                                                MEI 2018

NIEUWSBRIEF GROOTONDERHOUD SCHOENER NEWLOOK.indd   2-3 23-05-18   09:15



Geen internet

Wanneer u geen internet 
tot uw beschikking heeft, 
kunnen wij u een vragen-
formulier toezenden. Deze 
kunt u aanvragen bij Diana 
Hooi. Zie voor de contactge-
gevens het kader verderop in 
de nieuwsbrief. Ook kunt u 
gebruik maken van een van 
de computers in de hal van 
het stadhuis, bij team Werk 
en Inkomen.

Bij de diagonaal pleinen t.h.v. 
Schoener 34, Schoener 35-34 en 
Schoener 36-44, waar eveneens 
een fietspad doorheen loopt, ligt 
veel verharding. Heeft u goede 
ideeën, dan kunt u deze doorge-
ven via het vragen formulier op 
de website  (bij vraag 3 over ver-
harding of vraag 12 over tips).  

Speciaal verzoek voor de pleinen bij Schoener 17 en 26 t/m 36

Ophogen toegangspad

Op sommige plekken is de 
straat verzakt. Als de straten 
opgehoogd worden, dan ontstaat
er waarschijnlijk hoogteverschil 
met uw voortuin. Dit is afhan-
kelijk van de daadwerkelijke 
ophoging en of bewoners eerder 
hebben opgehoogd. Dit ver-
schilt  per woning of straat. De 
eerste meter van uw toegangs-
pad wordt door de aannemer 
meegenomen met bestraten. 
Gemeente Lelystad biedt u de 
mogelijkheid om gratis zand aan 
te vragen, zodat u ook de rest 

van het toegangspad naar uw 
woning kunt ophogen. Mocht u 
van plan zijn om uw pad binnen-
kort op te hogen, dan kunt u hier 
beter mee wachten totdat onze 
werkzaamheden zijn afgerond. 
U kunt dan uw nieuwe bestra-
ting goed aansluiten.  

Op basis van alle verzamelde 
gegevens wordt allereerst een 
schetsontwerp gemaakt. Dit 
ontwerp wordt intern beoor-
deeld. Daarna volgt een voor-
lopig ontwerp welke intern 
wordt getoetst door verschillen-
de afdelingen zoals Verkeer en 
team Groen en Verlichting. 
Dit ontwerp laten wij u zien tij-
dens een bewonersbijeenkomst.  
U kunt tijdens de bewoners-
avond  reageren op het ontwerp 
of digitaal vanuit huis.

4. Technische tekeningen en bestek en selectie van aannemer

3. Definitief ontwerp

Uw reacties worden intern 
besproken en beoordeeld en 
als het kan, aangepast in het 
definitief ontwerp. Wanneer 
dit ontwerp gereed is, mel-
den wij u dit en plaatsen het 
op de website, zodat u het
definitief ontwerp kunt be-
kijken.

2. Schetsontwerp en voorlopig ontwerp

Het definitieve ontwerp wordt 
vertaald in technische tekeningen 
en een bestek. Deze worden 
intern beoordeeld. Vervolgens 
gaan wij op zoek naar een aan-
nemer voor het werk. Met deze 

aannemer volgen gesprekken 
over een plan van aanpak en 
planning.  

5. Uitvoering van werkzaamheden

Tenslotte begint het werk voor 
uw deur! De aannemer infor-
meert u op dat moment over het 
verloop van de werkzaamheden 
en de planning. 

De inplanting van het groen is 
seizoensgebonden. Het kan 
voorkomen dat het werk aan 
de bestrating net wordt afge-
rond wanneer het plantseizoen 
voorbij is. 

Het kan daarom enige tijd duren 
voordat het groen wordt aan-
gelegd. In de tussenliggende 
periode onderhouden wij de 
braakliggende grond.  

Afvalinzameling

U heeft kunnen stemmen 
over de manier waarop u het 
restafval wilt laten inza-
melen in uw wijk:  via een 
ondergrondse afvalcontainer  
of via een extra vierde bak. 
De uitslag hiervan nemen wij 
mee binnen dit project. 
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Uw mening telt

Wij vinden het belangrijk dat we 
een ontwerp maken dat zoveel 
mogelijk aansluit bij uw wen-
sen, zodat u  met plezier in uw 

wijk woont. Wij vinden dat u met 
plezier in uw woonwijk moet 
kunnen wonen. Daarom nodigen 
wij u uit om mee te denken over 
de inrichting van de openbare 
ruimte in uw wijk. 
Dit kan online door het invullen 
van een vragenformulier op 
www.lelystad.nl/goKarveel. De 
sluitingsdatum voor het invullen 
van het vragenformulier is 
8 juni aanstaande. 
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