Beste bewoner,
Met deze nieuwsbrief informeren we u graag over een aantal zaken die op dit
moment in uw hofje spelen.
Terugblik
Tijdens de inloopmarkt op 7 november jl. ontvingen we een aantal suggesties voor
de nieuwe erfafscheidingen. Deze ideeën hebben we zo veel mogelijk verwerkt in de
definitieve voorstellen. Alle huurders hebben inmiddels het type scherm van hun
voorkeur doorgegeven. Om te bepalen hoeveel schermen we nodig hebben, heeft
aannemer Humebo samen met Centrada alle tuinen ingemeten.
Zoals we u eerder hebben verteld, moet iedereen er zelf voor zorgen dat de tuin
schoon en opgeruimd is voordat de aannemer met de nieuwe erfafscheidingen
begint. Dat betekent ook dat u oude schuttingen en/of erfscheidingen zelf moet
verwijderen. Om het u gemakkelijk te maken hebben we twee opruimdagen
georganiseerd. Op 17 januari had u de mogelijkheid om grof vuil/huisraad aan te
bieden en op 7 februari kon u tuinafval kwijt. Aan het eind van deze dagen hebben
wij al het aangeboden afval afgevoerd.
Start plaatsing erfafscheidingen huurders
We gaven al eerder aan dat we de erfafscheidingen in februari willen plaatsen. De
aannemer Humebo start op donderdag 8 maart in uw hofje. De medewerkers zijn op
de hoogte van het type scherm dat u heeft uitgezocht.
De aannemer gaat te werk volgens de onderstaande planning:
Start bij de woning Jol 1799, vervolgens 1797, 1795, 1793, 1789, 1787, 1785, 2404,
2410, 2416, 2418, 2428, 2440, 2635, 2631, 2621, 2617, 2613 en 2603. U ontvangt
één a twee dagen van tevoren een briefje in de brievenbus waarop staat op welke
dag de aannemer bij uw woning aan het werk gaat. De aannemer verwacht binnen
één week klaar te zijn met alle woningen. Uiteraard is de planning afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat de plek van plaatsing van de erfafscheiding
leeg en schoon moet zijn op de dag dat de aannemer start. Mocht op de startdag
blijken dat dit niet het geval is, dan worden de kosten voor het verwijderen van de
obstakels bij u in rekening gebracht.
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Plaatsing erfafscheidingen particulieren
Speciaal voor de woningeigenaren is een bewonersavond georganiseerd op 30
januari jl. Hier zijn nogmaals de mogelijkheden voor de erfafscheidingen
gepresenteerd. Aansluitend was het mogelijk samen met medewerkers van Hemubo
en Gemeente Lelystad een keuzeformulier in te vullen. Helaas viel de opkomst tegen
terwijl een behoorlijk aantal woningeigenaren van te voren aangaf interesse te
hebben voor een erfafscheiding. Uiteindelijk hebben wij 7 bestellingen kunnen
noteren. De Kluswinkel gaat samen met de betreffende bewoners afspraken maken
over plaatsing van de erfafscheidingen. De planning sluit zoveel mogelijk aan op de
werkzaamheden bij de huurders.
Groot onderhoud openbare ruimte
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het groot onderhoud. De
verwachting is nog steeds dat we in de zomer kunnen starten. De komende tijd
zullen alvast een aantal bomen worden gekapt als voorbereiding op het groot
onderhoud. Deze bomen moeten worden gekapt in verband met herinrichting. Het is
daarnaast ook mogelijk dat bomen worden gekapt omdat ze ziek zijn of niet de juiste
groeiomstandigheden hebben.
Meer informatie over het groot onderhoud kunt u vinden op www.lelystad.nl/gojol.
Activiteiten voor het hofje, mét het hofje
Tijdens de huis-aan-huis gesprekken gaven veel bewoners aan behoefte te hebben
aan (meer) activiteiten. Om de werkzaamheden aan het eerste hofje af te sluiten,
willen wij nog één of meer activiteiten organiseren. Samen met u! Dus heeft u een
idee voor een leuke (kinder)activiteit? Wilt u samen het hofje gezellig maken of een
bank versieren voor op het Flevohofje? Of heeft u een heel ander idee? Wilt u hier
over meedenken en meehelpen? Neem dan contact op met Anita Steba van
Centrada via telefoonnummer 0320-239600 of stuur een e-mail naar
wonen@centrada.nl ter attentie van Anita Steba.

