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Werkzaamheden  

Het werk bestaat uit de volgende werkzaamheden: 
 

• Opruimingswerkzaamheden;  

• Opnemen van verhardingen; 

• Verrichten van grondwerk; 

• Aanbrengen afwateringsvoorzieningen; 

• Aanbrengen elementenverhardingen; 

• Realiseren/herstellen voetpaden en parkeervakken; 

• Aanleggen boomplantvakken. 

 

Planning en fasering 

Om hinder en overlast tot een minimum te beperken, 

voeren wij de werkzaamheden gefaseerd uit.  

• Deelgebied A: Fase A1 t/m A3; 

• Deelgebied B: Fase B1 t/m B8; 

• Deelgebied C:  Fase C1 t/m C9; 

• Deelgebied D: Fase D1 t/m D4. 
 

Enkele dagen voor de start van de werkzaamheden in de 

fase, voorzien wij de bewoners van informatie 

betreffende planning, bereikbaarheid en afvalinzameling. 

De uitwerking van de fasering treft u in de bijlagen van 

deze brief. 

 

Bereikbaarheid 

Alle deelgebieden blijven tijdens de werkzaamheden 

bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer via ten minste 

één toegangsweg.  

Er worden tijdelijke parkeerplaatsen aangebracht, zodat u 

dicht bij huis kunt parkeren. 

De woningen binnen de deelgebieden zijn altijd te voet 

bereikbaar via flexibele loopschotten.  

 

 

Extra aandacht 

Indien u gebruik maakt van een scootmobiel of 

anderszins hulpbehoevend bent, neem dan contact op 

met onze omgevingsmanager. Wij zorgen er dan voor 

dat extra wordt gelet op de bereikbaarheid van uw huis 

en kunnen indien nodig assistentie verlenen. 

Communicatie 

Als aannemer vinden wij het belangrijk dat u als 

belanghebbende informatie over het project kan 

vinden. Wij informeren u op de volgende manieren:   

• Website: via onderstaande QR code kunt u ons en 

onze werkzaamheden volgen;   

• Omgevingsbijeenkomst: per deelgebied wordt via 

TEAMS (in verband met COVID-19) een bijeenkomst 

georganiseerd voor belanghebbenden; 

• Inloopspreekuur: 2-wekelijks op afspraak op 

woensdag in de bouwkeet;   

• Informatiebrieven: per deelgebied en bij iedere fase; 

• Per mail en telefoon: voor vragen en opmerkingen.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben 

geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,  

Omgevingsmanagers De Wilde GWW  

Mirjam Schreuder en Marieke van Beek  

T err e inafw er k ing  woonbuurt  De Olmen -W at er fr on t  in  d e  w i j k  W ar and e  

Datum: 11 maart 2021 

Onderwerp: informatie terrein  

Bijlagen: fasering deelgebieden  

waterfront-warande@dewilde-lelystad.nl 

www.dewilde-lelystad.nl/portfolio_page/ta-waterfront-lelystad/ 

Geachte heer / mevrouw, 

In opdracht van gemeente Lelystad start De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw begin april 2021 met de uitvoering van 

het project Terreinafwerking woonbuurt De Olmen-Waterfront in de wijk Warande. De geplande werkzaamheden zul-

len duren tot eind 2022. 

06 -57 39 22 92  
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Bijlage 1 

Deelgebied A—fase A1 t/m A3 
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Bijlage 2 

Deelgebied B—fase B1 t/m B8 
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Bijlage 3 

Deelgebied C: fase C1 t/m C9 
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Bijlage 4 

Deelgebied D: fase D1 t/m D4 
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