
Voor u ligt de nieuwsbrief over 
het voorlopig ontwerp voor de 
groot onderhoudswerkzaam-
heden die we in het gebied 
rondom het Snijdershof gaan 
uitvoeren. Om u het ontwerp te 
laten zien hebben we een in-
loopbijeenkomst georganiseerd 
op maandag 13 februari 2023 

in het gebouw Leger des Heils, 
Snijdershof 1, 8223 AD Lelystad 
van 19.00 tot 21.00 uur. 

Tijdens deze bijeenkomst kunt u 
het voorlopig ontwerp bekijken 
en uw opmerkingen achterlaten. 
Ook laten wij het eerste schets-
plan van de openbare ruimte 

De resultaten uit de voor-
onderzoeken zijn geïnventari-
seerd en meegenomen in het 
voolopig ontwerp.

1. Onderzoek en inventarisatie Inloopbijeenkomst
Datum:   maandag 13 februari 
Tijd:        tussen 19.00–21.00 uur
Locatie: gebouw Leger des
  Heils, Snijdershof 1,  
  8223 AD Lelystad
Website: 
www.lelystad.nl/goSnijdershof
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Uitnodiging inloopbijeenkomst voor het 
voorlopig ontwerp

rondom Maerlant zien. Kunt u 
niet bij de bijeenkomst aanwezig 
te zijn? Dan kunt u vanaf dinsdag 
14 februari 2023 via de website 
reageren op het voorlopig 
ontwerp. 

Wilt u dit doen voor woensdag 1 
maart 2023?

Nieuwsbrief Sni dershof ji





Uw mening telt

Geen internet

Wanneer u geen internet 
tot uw beschikking heeft, 
kunnen wij u het ontwerp 
toezenden. 
Deze kunt u aanvragen bij 
Päivi Röpelinen. Zie voor de 
contactgegevens 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.

Wij vinden het belangrijk dat 
we een ontwerp maken dat 
zo veel mogelijk aansluit bij 
uw wensen. Wij vinden dat u 
met plezier in uw woonwijk 
moet kunnen wonen. Daarom 
nodigen wij u uit te reageren 
op het voorlopig ontwerp. 
Dit kan tijdens de bewoners-
avond op 13 februari 2023 of 
online door het invullen van 
het reactie formulier op 
www.lelystad.nl/goSnijders-
hof. De sluitingsdatum voor 
het invullen van het reactie-
formulier is 1 maart 2023. 

Afvalinzameling

Het opnieuw inrichten van het 
gebied biedt de kans om de afva-
linzameling van de bewoners van 
de Eurotower een plek te geven. 
Deze bewoners gebruiken nu de 
bovengrondse en ondergrond-
se containers die staan op het 
Noorderwagenplein en het Snij-
dershof. Tijdens de werkzaam-
heden plaatsen we een extra 
ondergrondse restafvalcontainer 
in Snijdershof. Als het groot 
onderhoud klaar is, dan kan deze 
extra container gebruikt gaan 
worden.
Voor bewoners van Bastion 
verandert er niets aan de manier 
van afval inzamelen. Tijdens en 
na het groot onderhoud blijft de 
afvalinzameling hetzelfde. 
Als alternatief voor het bedrijfs-

afval uit het winkelcentrum 
stellen wij in overleg met de 
winkeleigenaar voor om hiervoor 
ook een ondergrondse container 
te plaatsen. 
Voor meer informatie over de 
ondergrondse containers kunt u 
kijken op: www.lelystad,nl/
hetnieuweinzamelen

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 seizoensge-
bonden. Het kan voorkomen dat 
het werk aan de bestrating net 
wordt afgerond 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.  
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Bestrating
Wij gebruiken nieuwe stenen voor de bestrating
Gelet op de staat van het bestaande materiaal en het 
toekomstbeeld voor het gebied wordt alle verharding 
vervangen door nieuwe materialen. Het materiaal 
wordt op elkaar afgestemd om zo van de openbare 
ruimte een samenhangend geheel te maken.

Verschillende soorten stenen voor de hoofdweg, 
straat en het voetpad
In de nieuwe situatie maken wij gebruik van ver-
schillende stenen. Voor de hoofdweg door het gebied 
gebruiken wij grijze betonstraatstenen. De straten 
leggen wij aan in rode betonstraatstenen en de 
voetpaden in het Snijdershof leggen we aan in grijze 
betontegels. Bij het Bastion bestraten wij het voetpad 
in dezelfde gele dubbelklinkers als het bestaan-
de voetpad in het Bastion. De voetpaden langs het 
winkelcentrum krijgen een overrijdbare stoeprand. 
Hierdoor is het makkelijk om met wielen (containers, 
rolstoelen, kinderwagens) de stoep op te gaan. 

Voor de parkeerplaatsen stellen wij voor een type 
grasbetonsteen te gebruiken om onder maaiveld 
extra regenwater op te kunnen vangen.
Het fietspad vanuit het Noorderwagenplein maken wij 
herkenbaar door dit aan te leggen met rode dubbel-
klinkers. Het fietspad krijgt ook een betere aanslui-
ting op de hoofdweg. Ook maken wij het mogelijk om 
je fiets vlakbij het winkelcentrum te parkeren. De 
bewoners van Eurotower parkeren hun fiets op eigen 
erf. Het straatmeubilair, zoals prullenbakken en fiet-
senrekken, wordt hetzelfde voor het hele gebied van 
het Lelycentre.

Toelichting op het ontwerp

Opzet van het voorlopig ontwerp
Wij starten met opknappen bij het Snijdershof 
De Eurotower is kortgeleden omgebouwd tot een 
gebouw met appartementen. Daarom is het 
Snijdershof het eerste deel dat wij opknappen. We 
willen het parkeren, lopen en groen beter inrichten in 
dit gebied. Ook richten wij het gebied klimaatadap-
tiever in. Klimaatadaptief betekent ervoor zorgen dat 
de openbare ruimte beter tegen heftige regenbuien 
en droge zomers kan.

Meer aandacht voor verkeersstromen en groen in 
het Snijdershof
Wij maken een duidelijker verschil tussen de hoofd-
weg door het gebied, de straten en voetpaden door 
het toepassen van verschillende materialen en/of 
afmetingen. De voetpaden maken wij ruimer. Een 
rijweg maken wij alleen als dit nodig is. De vroegere 
speelplek bij het Bastion richten wij in tot een ruimte 
waar auto’s, binnen een groene omgeving, kunnen 

parkeren. In de nieuwe situatie parkeren bezoekers 
voornamelijk op het Noorderwagenplein.

Het Snijdershof maken wij veiliger voor voetgangers. 
De straat ten zuiden van de Eurotower is alleen 
bereikbaar voor voetgangers. In de nieuwe situatie 
maken wij zo min mogelijk gebruik van verharding. 
Wij geven veel aandacht aan groen in de omgeving. 
Meer groen is belangrijk om extra regenwater op te 
vangen bij heftige regenbuien. Ook zorgt groen voor 
verkoeling op warme dagen. 
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