
Geachte heer, mevrouw, 

Januari 2017 start De Wilde Grond-, Weg- en 

Waterbouw, in opdracht van de gemeente 

Lelystad, met het uitvoeren van groot onderhoud 

aan de openbare ruimte in uw wijk, Galjoen 20     

t/m 30 in Lelystad.   

Planning en fasering 

Om hinder en overlast tot een minimum te 

beperken voeren wij onze werkzaamheden in 

fases uit en wij stellen tijdelijke parkeerplaatsen 

en kliko-verzamelpunten in (zie achterzijde). 

Bij aanvang van uw fase ontvangt u meer 

informatie over de specifieke werkzaamheden en 

maatregelen per fase. 

Aanvang werkzaamheden: medio januari 2017. 

Afronding werkzaamheden: medio mei 2017. 

Bereikbaarheid 

Door onze fasering is de wijk altijd ontsloten via 

de toegangswegen richting Jol en Galjoen 16. 

Woningen blijven te voet bereikbaar. 

Wij zetten een buurtmaatje in om waar nodig 

assistentie te verlenen.  

Ook stellen wij bolderkarren ter beschikking om 

uw boodschappen naar huis te brengen. 

Bent u mindervalide? Bel dan even met de 

omgevingsmanager om samen een gepaste 

oplossing te vinden. 

 

 

 

Herinnering vrijmaken voortuinen 

Op 28 september 2016 heeft u van de gemeente 

Lelystad een brief ontvangen met het verzoek 

om werkruimte te creëren voor de aannemer.  

Grenst uw voortuin aan de straat? Dan verzoeken 

wij u nogmaals vriendelijk om overhangend 

groen te snoeien en het hekwerk/schutting 

tijdelijk te verwijderen.  

Heeft u hulp nodig om bovenstaande 

werkzaamheden uit te voeren? Neem dan even 

contact met ons op. Wij kunnen u, tegen een 

kleine vergoeding, hierbij helpen. 

Bewonersavond 

Meer weten? Wij organiseren op maandag 9 

januari 2017 van 18:00 tot 20:00 uur een 

bewonersavond in Basisschool de Toermalijn. 

Wij beantwoorden graag al uw vragen. 

Communicatie 

Tijdens de werkzaamheden kunt u ons volgen via 

Facebook en Twitter of onderstaande QR-code.  

Liever persoonlijk contact? Bel of mail dan even. 

T: 06 - 53 47 93 81  

E: madelaar@ruim.nl 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te 

hebben. 

Met vriendelijke groet,  

Marissa Adelaar  

Omgevingsmanager De Wilde GWW  
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Wat? 

Bewonersavond 

Galjoen 20 t/m 30 

Datum: 20 dece mbe r 201 6  

Onderwerp: Start  werkzaamhed en e n b ewoner savond  

Wanneer? 

9 januari 2017 

18:00 tot 20:00 uur 

Waar? 

KBS De Toermalijn,  

Galjoen 24-24 

Kolkweg 46 

8243 PN  Lelystad 

T 0320 - 260 335 

F 0320 - 260 365  

E info@dewilde-lelystad.nl 

Dat werkt! 

 
madelaar@ruim.nl 

06 – 53 47 93 81 

/galjoenlelystad 

@galjoenlelystad 
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Fasering Galjoen Lelystad: 

Tijdelijke P en kliko-verzamelpunten 


