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5 tips om vocht en schimmel  
in uw woning te voorkomen

Wonen bij LARS:  
Begin van een nieuwe start

 slag  
in eigen complex
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Bijzondere tijden

2020 is een lastig jaar voor 
velen. Door het coronavirus en 
de bijkomende maatregelen 
hebben mensen het moeilijk. Contact houden is nu 
belangrijker dan ooit. Heeft u het moeilijk, voelt u zich 
eenzaam of maakt u zich zorgen? Aarzel dan niet en 
neem contact met ons op. 

Tijd voor verandering
Het zal u niet ontgaan zijn, dit bewonersblad ziet er 
anders uit dan anders. Door de coronacrisis is de mei-
uitgave van ons bewonersblad komen te vervallen.  
We hebben de extra tijd die ons dit gaf gebruikt om  
het roer om te gooien. 

Vorig jaar hebben we een aantal luistersessies 
georganiseerd met huurders. De input die we hieruit 
kregen over bewonersblad RADAR hebben we 
gebruikt bij het restylen. Vol trots presenteren wij nu 
het Centrada Woonmagazine! Het magazine voor 
alle huurders van Centrada. Een nieuwe naam, een 
fris nieuw uiterlijk en makkelijker leesbaar. Centrada 
Woonmagazine brengt u een mix van nieuws, tips, leuke 
bewonersverhalen en inspirerende buurtinitiatieven. 

Ik wens u veel leesplezier!

Martine Visser,
Directeur-bestuurder
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U heeft er vast al eens over gelezen. Of misschien 
bent u zelf al een keer beloond. Sinds 2016 maken 
medewerkers van Centrada elk kwartaal een 
ronde door Lelystad om 100 trouwe huurders te 
verrassen met een cadeaubon, zoals de Lelypas. 
 
Deze huurders worden willekeurig geselecteerd aan de hand 
van enkele voorwaarden:
• Ze hebben een jaar lang op tijd de huur betaald;
• Ze hebben geen dossier bij een deurwaarder lopen;
• Ze veroorzaken geen overlast in de wijk.

Trouwe huurders worden na winst 12 maanden uitgesloten  
van deelname. Bent u nog nooit verrast met een attentie?  
Geen nood! Ook volgend kwartaal belonen wij weer honderd 
trouwe huurders.

Centrada gaat de komende twee jaar 
alle huurwoningen voorzien van een 
rookmelder. Afgelopen maart is de 
Kluswinkel gestart met de uitvoering 
en heeft de eerste 325 woningen 
voorzien van een rookmelder.

Huurt u een woning waar al een 
rookmelder hangt?
Samen met servicepartners gaan 
we alle rookmelders controleren. 
Zodra bekend is wanneer wij bij u 
langskomen, ontvangt u bericht.

Het vervangen van een kraanleertje of een kapotte handgreep 
in uw keuken: voor de één een peulenschil, voor de ander een 
enorme klus. Het zijn kleine reparaties waar u als huurder zelf 
verantwoordelijk voor bent. Als u een Onderhoudsabonnement 
afsluit, kunt u hiervoor Centrada bellen. U betaalt per maand  
€ 5,25 voor dit abonnement. Aanmelden kan via www.centrada.nl. 

Benieuwd welke klussen onder het Onderhoudsabonnement 
vallen? Bekijk dan de brochure ‘Onderhoud, wie doet wat?’  
op onze website. In deze brochure staat duidelijk op een rij wie  
verantwoordelijk is voor de uitvoering van verschillende werk
zaamheden in en rond uw woning. 
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ONDERHOUDSABONNEMENT

ATTENTIE TROUWE HUURDERS

ELKE HUURWONING 
VOORZIEN VAN EEN 
ROOKMELDER



BEWONERSVERHAAL
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Een keten van verhuisbewegingen
In de eengezinswoning die meneer en mevrouw 
Den Hartog achterlieten is een jong gezin 
komen wonen. Verhuisadviseur Patricia Kersten: 
“Via het doorstroomproject proberen wij een 
verhuisketen te creëren waarin meerdere mensen 
in aanmerking komen voor een woning die bij 
hun situatie past. Door de verhuizingen komen er 
eengezinswoningen vrij voor jonge gezinnen; een 
doelgroep die steeds moeilijker een passende 
woning kan vinden. Omdat deze jonge gezinnen 
op hun beurt ook weer doorstromen, ontstaat er 
een keten van verhuisbewegingen.”

Wilt u ook graag kleiner wonen? 
Bel dan met (0320) 239 600. De pilot is inmiddels 
beëindigd en geëvalueerd. Over het vervolg 
houden wij u op de hoogte via onze website  
www.centrada.nl. 

“Elke dag komen we met plezier thuis.”

Dit is onze kans
Meneer en mevrouw Den Hartog verruilden na ruim  
22 jaar hun grote eengezinswoning voor een appartement. 
Mevrouw Den Hartog vertelt waarom het tijd was voor 
een nieuw begin: “We hadden het prima naar ons zin 
in onze oude woning, maar onze gezondheid werd een 
probleem. Het traplopen ging me steeds moeilijker af. 
Ook het onderhouden van de tuin was fysiek niet meer 
mogelijk. Toen we van Centrada een e-mail kregen over 
het doorstroomproject dachten we allebei gelijk: dit is 
onze kans!”

Terug naar de oude buurt
Mevrouw Den Hartog vervolgt: “Nadat wij ingeloot waren 
voor de pilot is verhuisadviseur Patricia bij ons thuis 
geweest om onze woonwensen in kaart te brengen. 
Aan de hand van onze wensen heeft Centrada ons een 
appartement in de Kempenaar aangeboden. Dit sprak ons 
meteen aan. In deze buurt hebben we namelijk al eerder 
met plezier gewoond. Tijdens de bezichtiging hadden we 
ook gelijk een goed gevoel. Hier, in onze oude vertrouwde 
buurt, gaan we opnieuw beginnen.”

Schoon schip maken
De verhuizing gaf meneer 
en mevrouw Den Hartog de 
mogelijkheid om schoon schip te 
maken. “Ons nieuwe appartement 
is een stuk kleiner dan onze oude 
eengezinswoning. Er moesten dus 
spullen weg. En spullen hadden 
we, heel veel spullen. Uiteindelijk 
hebben we met hulp van onze 
familie en vrienden een hele hoop 

DOORSTROOMPROJECT:  
VAN GROOT NAAR BETER

weg kunnen doen. Dat gaf zoveel rust. Eindelijk was er 
weer overzicht.”

Met plezier thuiskomen
Meneer en mevrouw Den Hartog wonen inmiddels al 
enkele maanden in hun nieuwe woning. “Elke dag komen 
we met plezier thuis. Van tevoren waren we bang dat 
de woning misschien klein aan zou voelen. Maar nu alle 
meubels staan valt dat zo mee. We hebben ruimte zat!  
We willen hier nooit meer weg.”

Eind 2019 is Centrada gestart met de actieve werving van huurders voor ons doorstroomproject. 
Huurders die (te) groot wonen en graag willen verhuizen naar een kleinere woning konden zich 
bij ons aanmelden. Ruim 100 huurders hebben dit gedaan. Meneer en mevrouw Den Hartog 
waren één van de 20 kandidaten die ingeloot werden voor de pilot. Zij kregen tijdens hun 
verhuistraject ondersteuning en hulp van Centrada. Inmiddels zijn ze succesvol doorgestroomd 
naar een kleinere woning. “Ik heb nog geen seconde spijt gehad”, vertelt mevrouw Den Hartog.
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Onderhoudsabonnement
Als u een Onderhoudsabonnement heeft, verricht Centrada een aantal werkzaamheden voor u. De precieze 
werkzaamheden zijn te vinden in de folder ‘Onderhoud, wie doet wat?’. Deze kunt u downloaden via  
www.centrada.nl. Of opvragen via telefoonnummer (0320) 239 600.

Heeft u vragen? 
Wij beantwoorden ze graag! 

Telefoon: (0320) 239 600   Bezoek ons:
Email: wonen@centrada.nl   Wigstraat 18
WhatsApp: 06 5125 4004   8223 GK Lelystad
Webchat: www.centrada.nl

✁

Wigstraat 18
Postbus 120
8200 AC Lelystad

T. 0320 239 600
www.centrada.nl
Volg ons

Reparatieverzoeken en klachten
Centrada 
T. (0320) 239 600

Overlast leefomgeving
Centrada
T. (0320) 239 600

Overlast openbaar gebied (woonomgeving)
Gemeente Lelystad 
T. 14 0320 of de MijnGemeente app

Storing gas en stroom
Nationaal storingsnummer gas en stroom
T. 0800 9009

Storing verwarming / cv ketel
Geen storingsnummer op uw cv ketel? Bel Centrada.
T. (0320) 239 600

Storing lift
Geen storingsnummer in uw lift? Bel Centrada.
T. (0320) 239 600

Riool verstopt
Jalinen
T. (0321) 313 723

Storing stadsverwarming
Vattenfall
T. 0800 0513

Ennatuurlijk
T. 085 273 4555

Glasschade
GSF Glasgroep 
T. 0900 2025 073 

Problemen met de ondergrondse container
HVC Groep
T. 0800 0700

Huurdersvereniging Ons Belang
T. (0320) 841 733

De Klantenservice is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur bereikbaar.  
Voor calamiteiten kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag, bellen met telefoonnummer (0320) 239 600.



7

Nieuws

MAAKT U ZICH ZORGEN OF 
U DE HUUR OP TIJD KUNT 
BETALEN?
Neem contact met ons op!

Nederland is nog steeds in de ban van het corona
virus. De landelijke maatregelen om verspreiding 
van het virus te beperken treft veel mensen. Ook in 
hun portemonnee. Maakt u zich zorgen of u de huur 
op tijd kunt betalen? Neem dan direct contact met 
ons op via telefoonnummer (0320) 239 600.  
Onze incassoconsulenten zoeken, waar mogelijk, 
samen met u naar een passende oplossing.

HVOB. DOORGAAN IN  
AANGEPASTE VORM
De HVOB behartigt de belangen van alle huurders in 
Lelystad. Ook in coronatijd! Natuurlijk hebben ook wij 
te maken met de maatregelen die de overheid heeft 
afgekondigd. Wij hebben daarom onze werkwijze 
moeten aanpassen. 
We blijven bereikbaar:
• Via telefoon: 0320 84 17 33
• Per mail: info@hvob.nl
• Indien noodzakelijk kunt u een afspraak maken, 

telefonisch of per mail, voor ons spreekuur.

De tijden van ons spreekuur zijn:
• Dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
• Donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Op deze tijdstippen kunt u ook met ons spreken 
via Zoom of Teams. Wel moet u ook daarvoor een 
afspraak maken.

Ook het overleg met Gemeente en Centrada over 
beleidszaken gaat gewoon door. Dan gaat het over 
zaken als energie en duurzaamheid, wonen en zorg, 
de bouw van voldoende betaalbare huurwoningen. 
Wilt u over een van de genoemde onderwerpen met 
ons meedenken? Neem dan contact met ons op via 
de bovengenoemde mogelijkheden.

Exclusief voor leden:
De jaarlijkse, traditionele HVOB- kalender is weer 
verkrijgbaar. Hij wordt dit jaar niet meer per post 
verstuurd. Leden kunnen hem op bovengenoemde 
spreekuurtijden, na afspraak, afhalen.

OPROEP: DEEL UW VERHAAL!

Bent u in uw woning/buurt helemaal op uw plek en 
vindt u het leuk om hier iets over te vertellen? Heeft 
u recent een buurtinitiatief georganiseerd? Of heeft u 
een bijzondere hobby? Laat het ons weten! Misschien 
leest u uw verhaal wel terug in de volgende editie 
van het Centrada Woonmagazine.

Mail naar communicatie@centrada.nl of bel  
(0320) 239 600 en vraag naar team Communicatie.

Wanneer u gereedschap nodig heeft om uw tuin en het 
achterpad netjes te maken, dan kunt u hiervoor terecht 
bij Centrada. Wij lenen tuingereedschap zoals een 
snoeischaar, schop, schoffel en hark graag aan u uit!  
Voor meer informatie over de gereedschaps-uitleen kunt  
u ons bellen op telefoonnummer (0320) 239 600. Ook  
als het achterpad loszittende tegels heeft, kunt u dit bij  
ons melden.

TUINGEREEDSCHAP LENEN

✁



“Voor veel mensen is dit het 
begin van een nieuwe start.”

NIEUWBOUW
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Centrada is van plan om in 2021 
nogmaals 150 verplaatsbare 
woningen te bouwen
Deze woningen komen net als Wonen bij LARS op 
de locatie Campus Zuid in de wijk Warande. 

Wilt u deze woningen niet missen? 
Stel uw zoekprofiel in! Als de woningadvertentie 
bij uw inschrijfgegevens en zoekprofiel 
past ontvangt u een tipbericht zodra de 
woningen worden geadverteerd. Om voor een 
nieuwbouwwoning in aanmerking te komen, 
is het van belang dat u staat ingeschreven als 
woningzoekende. Inschrijven kan via de website 
www.centrada.nl en kost jaarlijks € 15,00. 

Meer informatie over dit woonproject vindt u op  
www.wonenbijlars.nl.

Een veilige basis
“Voor deze woningen hebben wij motivatiegesprekken 
gehouden. Hier heb ik al veel nieuwe bewoners mogen 
ontmoeten. Ze zijn enthousiast! Voor velen van hen is 
dit het begin van een nieuwe start. Ze vinden het fijn dat 
ze er straks zo in kunnen trekken. De woningen worden 
namelijk zeer compleet opgeleverd met vloerafwerking, 
wandafwerking, raambekleding en buitenzonwering. Het is 
nieuw en schoon. Een veilige basis voor een nieuwe start.”

LARS community
Of iemand ergens met plezier woont, wordt niet alleen 
bepaald door de kwaliteit van de woning. Ook de 
woonomgeving en contact met de buren spelen een 
belangrijke rol. “Samen thuis is het doel dat Centrada  
heeft bij Wonen bij LARS”, vertelt DJ. “We willen bewoners 
niet alleen een fijn huis geven, maar ook een thuis.  
Een community waar men naar elkaar omkijkt en van 
elkaar kan leren. Waar bewoners zich actief inzetten om 
van LARS een succes te maken.”

Samen werken aan prettig wonen
DJ is de sociaal complexbeheerder van Wonen bij LARS. 
Hij krijgt een eigen werkplek op de woonlocatie. “Het is 
prettig wonen als de woongebouwen en de leefomgeving 
schoon zijn. Bewoners zijn hier zelf verantwoordelijk voor 
en ik help ze die verantwoordelijkheid te nemen. Ik word 
het aanspreekpunt voor de bewoners. Ze kunnen bij mij 
terecht met vragen en problemen, maar ook voor een 

WONEN BIJ LARS

sociaal praatje. Met goed contact bereiken we het meest. 
Het geeft mij de mogelijkheid om bewoners met elkaar te 
verbinden, door te verwijzen en te ondersteunen.”

Bewoners denken mee
Bewoners krijgen de mogelijkheid om mee te denken  
over de inrichting van de openbare ruimte en de tuin.  
DJ vertelt: “Rondom de drie woongebouwen is veel ruimte. 
Hoe deze precies wordt ingericht is nog niet bekend.  
Voor een deel willen we dit met de nieuwe bewoners 
doen. We doen dit via een speciaal leefbaarheidstraject, 
waarin we bewoners vragen naar hun wensen en 
behoefte. We gaan in gesprek en maken samen plannen. 
We hopen de leefomgeving op deze manier zoveel 
mogelijk naar wens van de bewoners in te richten.  
Samen maken we LARS!” 

Onder de naam ‘Wonen bij LARS’ heeft Centrada 152 verplaatsbare woningen gerealiseerd in 
Campus Zuid. De woningen zijn speciaal gebouwd voor mensen die met spoed op zoek zijn  
naar woonruimte. De eerste huurders krijgen naar verwachting in december 2020 de sleutel.  
“De nieuwe bewoners zijn enthousiast”, vertelt sociaal complexbeheerder DJ Pelster.



LEEFBAARHEID

BEWONER STEEKT HANDEN UIT DE 
MOUWEN IN COMPLEX GELDERSEHOEK
Peter Kool woont samen met zijn vriendin en hun twee kinderen in een appartement op de 
Geldersehoek. “Het is echt een multicultureel en kinderrijk appartementcomplex”, zegt Peter. 
“Iedereen gaat goed met elkaar om, dat is heel fijn.”
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Samen aan de slag met verbeterpunten
Peter kwam in contact met gebiedsbeheerder Nick 
Hegener toen hij Centrada belde om een aantal 
verbeterpunten te melden. “Het klikte meteen.  
We zijn allebei aanpakkers.” 

“Samen hebben we een plan van aanpak opgesteld 
voor het oppakken van de verbeterpunten. Zoals 
de schoonmaak van het trappenhuis, het vervangen 
van de kapotte ramen onderin het pand bij de 
bergingen en het plaatsen van een papiercontainer.” 
Nick regelde vanuit Centrada alle contacten met de 
diverse (toe)leveranciers. “Ik ben bij alle bewoners 
langs gegaan om ze te informeren, mee te krijgen en 
te ondersteunen.”

Overstap naar schoonmaakcontract
In sommige complexen kiezen bewoners ervoor 
zelf aan de slag te gaan om hun complex schoon te 
houden. In andere complexen betalen alle bewoners 
een bedrag voor de inhuur van een schoonmaak–
bedrijf, zoals inmiddels op de Geldersehoek. Peter 
vertelt: “Ik heb de handtekeningen verzameld voor 
het afsluiten van het schoonmaakcontract. Het kost 
weliswaar € 5,- per maand per appartement, maar 
dan hebben we wel een mooi, schoon pand. En we 
hoeven het lekker niet zelf te doen. Het bevalt goed.”
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Een gemiddeld gezin produceert zo’n 10 tot 15 liter vocht 
per dag in huis door koken, douchen of wassen. Maar ook 
gewoon door adem te halen. Wordt er niet goed geventileerd, 
dan blijft al dit vocht in huis en kunnen er problemen ontstaan. 
U merkt dit bijvoorbeeld aan beslagen ruiten, schimmel op de 
muur en een bedompte lucht. Door goed te ventileren kunt u 
deze problemen voorkomen.

Ventilatietips
• 24 uur per dag frisse lucht.  Zorg voor voortdurende 

aanvoer van frisse lucht via ventilatieroosters en/of open 
(klep)raampjes. Zorg dat lucht door uw huis kan stromen via 
de ruimte onder de binnendeuren of roosters bij raam of 
deuren. Plak ventilatieroosters nooit af.

• Zet uw ramen minimaal één keer per dag 15 minuten 
open. Meerdere keren per dag kort uw huis luchten is 
effectiever dan één keer lang een raam openzetten. In 
de winter lijkt dit misschien niet zo energiezuinig, maar 
droge lucht warmt makkelijker op dan vochtige lucht. Door 
goed te ventileren hoeft u dus minder te stoken voor een 
aangename temperatuur in huis. 

• Verminder vocht in huis. Laat wasgoed - wanneer het kan 
- buiten drogen. Maak de douche altijd droog na gebruik. 
Doe tijdens het koken een deksel op de pan en als u die 
heeft doe de afzuigkap aan. Droog de vloer na het dweilen. 

• Extra ventileren bij koken, douchen en veel mensen 
in huis. Heeft u een mechanische ventilatie? Zet deze 

nooit uit. En zet bij koken, douchen en veel bezoek de 
mechanische ventilatie op de hoogste stand.  
Maak daarnaast de afzuigventielen regelmatig schoon.

• Laat de temperatuur ook ‘s nachts en in de winter niet 
onder de 16 graden komen. Alleen als vocht verdampt, 
verdwijnt het via ventilatie uit huis. Dat geldt ook voor de 
badkamer. Zorg daarom dat de temperatuur in de kamers 
waar veel vocht wordt geproduceerd niet te laag is. 

Bekijk voor meer tips de animatie vocht en schimmel 
op www.centrada.nl.

VOORKOM VOCHT EN 
SCHIMMEL IN UW WONING
Het is winter, buiten is het koud. Daarom proberen we het binnen lekker warm te stoken. Juist in 
deze periode krijgt Centrada regelmatig klachten van huurders over vocht en schimmel in de woning. 
Problemen waar in de meeste gevallen een eenvoudige oplossing voor is! 
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CENTRADA BOUWT AAN LELYSTAD
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Nieuwbouw is cruciaal om ons woningaanbod te verruimen en de slaagkans voor woningzoekenden te vergroten. 
Daarom bouwt Centrada aan Lelystad. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze huidige nieuwbouwprojecten. 

Wonen bij LARS 
Wijk:  Warande
Aantal:  152
Soort:  Appartement
Oppervlakte: 22 of 36  m²
Kamers:  Studio’s en tweekamerappartementen
Oplevering: Vanaf december 2020

Meer informatie: www.wonenbijlars.nl

Blokkerhoek / Muiderzand
Wijk:  Zuiderzeewijk
Aantal:  42
Soort:  Appartement
Oppervlakte: Circa 65 tot 75 m²
Kamers:  Twee- en driekamerappartementen
Oplevering: Begin 2021

Olmenkwartier 
Wijk:  Warande
Aantal:  20 
Soort:  Eengezinswoning
Oppervlakte: Circa 118 m²
Kamers:  Vier- en vijfkamerwoningen 
Oplevering: Begin 2021

Waddenlaan
Wijk:  Zuiderzeewijk
Aantal:  45
Soort:  Appartement
Oppervlakte: Circa 70 m²
Kamers:  Twee- en driekamerappartementen
Oplevering: Zomer 2021

Verhuurd
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Kustrif / Zandbank
Wijk:  Atolwijk
Aantal:  33 
Soort:  Eengezinswoning
Oppervlakte: Circa 95 m²
Kamers:  Vierkamerwoningen
Oplevering: Zomer 2021

Campus Midden
Aantal:  132 (gefaseerde bouw)
Soort:  Appartement
Oplevering: Vanaf 2022

Overzicht 
nieuwbouwprojecten

Nieuwbouwproject Kleur pijl op kaart
Wonen bij LARS  Blauw
Olmenkwartier  Roze
Blokkerhoek Muiderzand Rood
Waddenlaan  Paars 
Kustrif Zandbank  Oranje
Campus Midden  Groen

Wilt u deze woningen niet missen?
Stel uw zoekprofiel in! Als de woningadvertentie bij uw inschrijfgegevens en zoekprofiel past ontvangt u een tipbericht 
zodra de woningen worden geadverteerd. Om voor een nieuwbouwwoning in aanmerking te komen, is het van belang 
dat u staat ingeschreven als woningzoekende. Inschrijven kan via www.centrada.nl en kost jaarlijks € 15,00.

Meer informatie:
www.centrada.nl

In voorbereiding

© Google Maps



EXTRA AANDACHT 
VOOR HUURDERS IN 
CORONATIJD
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Vragen of hulp nodig? Bel ons!
Met vragen kunt u terecht bij onze Klantenservice. 
Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer  
(0320) 239 600, via WhatsApp 06 51254004 of 
via de chat op onze website. U kunt ons kantoor 
aan de Wigstraat op afspraak bezoeken. Doe dit 
alleen als het echt nodig is.

Een actueel overzicht van alle coronamaatregelen 
vindt u op www.centrada.nl.

Aangepaste dienstverlening
Centrada probeert op aangepaste wijze de 
dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. 
Het uitgangspunt is om het aantal contactmomenten 
zoveel mogelijk te beperken. Zo proberen wij onze 
klanten en medewerkers te beschermen.  
Veel woonzaken kunt u online regelen via  
www.centrada.nl. 

Persoonlijke aandacht en contact
Persoonlijke aandacht en contact is in deze moeilijke 
periode voor veel huurders belangrijk. We zoeken 
daarom naar creatieve manieren om met onze huurders 
in contact te blijven. Eén van deze manieren is onze 
belronde voor huurders op leeftijd. Onze medewerkers 
hebben inmiddels al honderden bewoners gebeld om 
te informeren hoe het met hen gaat. We bieden een 
luisterend oor en vragen of hulp gewenst is.

Nederland is al maanden in de ban van het 
coronavirus. Om verdere verspreiding van 
het virus te voorkomen heeft Centrada haar 
dienstverlening aangepast. Maar met de 
nieuwe manier van werken kunnen we nog 
veel doen. Dat is ook nodig, want voor veel 
mensen zijn het moeilijke tijden. Daar zijn 
we ons van bewust.

CONTACT IN  
CORONATIJD



Samenwerken
Meneer El Mhassani heeft van zijn vijf buren de 
handtekeningen verzameld, het formulier ingevuld 
en ingediend. Een paar weken later werden de 
schuttingen afgeleverd. En toen begon het echte 
werk. “We hebben de schuttingen met zijn allen 
geplaatst. Dat was nog best wel wat werk.  
Het was natuurlijk belangrijk dat ze precies op de 
erfafscheiding werden gezet. Met elkaar en zelfs 
met hulp van de overbuurman is de klus in twee 
weken geklaard.” Ook de overburen zijn blij met het 
eindresultaat. “Ons uitzicht is een stuk mooier nu.”

Goed voorbeeld doet goed volgen
Meneer El Mhassanni hoopt met zijn buren het 
goede voorbeeld te geven en de rest van de buurt 
te inspireren. Het is nu een stuk ruimer, veiliger en 
aantrekkelijker. “Straks is dit de mooiste straat van 
Lelystad”, zegt één van de buurmannen trots.

Meneer El Mhassani en zijn buren wonen al jaren met plezier aan de Zandbank in de Atolwijk.
Maar de lelijke schuttingen waren al lange tijd een doorn in het oog. Nadat de straat opnieuw 
gelegd was en er een border is aangebracht, werd het tijd om met Centrada te bellen over de 
schuttingen. Daar vertelden ze over de Beter Buurt Bijdrage. Een financiële bijdrage waarmee 
Centrada initiatieven ter verbetering van de buurt ondersteunt.  

BUURTBEWONERS ZANDBANK  
PLAATSEN ZELF NIEUWE SCHUTTINGEN

Heeft u een  
mooi idee voor  

de buurt? 
Vraag de Beter Buurt 
Bijdrage aan! Vul het aanvraagformulier in op 
www.centrada.nl.


