Terreinafwerki ng D e Ol men - Water fro nt i n Waran de
Onderwerp: Voortgang deelgebied C - Haagwinde, Ranonkellaan, Parnassialaan
Datum: 8 april 2021

Geachte heer / mevrouw,
Begin mei 2021 start aannemer De Wilde Grond- , Weg- en Waterbouw met de werkzaamheden op de Haagwinde, Ranonkellaan en
Parnassialaan.
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Planning fases
Om overlast zo veel mogelijk te beperken wordt werk uitgevoerd in 9 fases.
De volgorde van de fases is als volgt:
C9
start week 18 t/m circa week 21 (begin mei - eind mei 2021)
C3
start week 21 t/m circa week 24 (eind mei - half juni 2021)
C8
start week 22 t/m circa week 24 (begin juni - half juni 2021)
C7
start week 24 t/m circa week 26 (half juni - eind juni 2021)
C6
start week 26 t/m circa week 33 (eind juni - half augustus 2021)
De bouwvakantie loopt van week 30 tot en met week 32
C5
start week 33 t/m circa week 37 (half augustus - half september 2021)
C4
start week 37 t/m circa week 43 (half september - eind oktober 2021)
C2
nader te bepalen
C1
nader te bepalen
Wij willen u erop wijzen dat dit een planning betreft die door onvoorziene omstandigheden nog kan wijzigen.
U ontvangt uiterlijk drie dagen voor de start van de werkzaamheden in de fase waar u woont, een brief met specifieke informatie
over die fase.

Werkzaamheden
In grote lijnen worden per fase de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Verkeersmaatregelen
- Opbreken van de bestaande verharding/straatwerk
- Grondwerk (grond- en zandcunetten incl. fundering - eventuele boomplantvakken)
- Aanbrengen van kantopsluiting en bestrating (fase C3 aanbrengen asfaltverharding fietspad)
- Groenstroken aanvullen en bermen afwerken (met uitzondering van fase C2 en fase C1)
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Bereikbaarheid
De woningen in de werkvakken blijven tijdens de uitvoering te voet bereikbaar voor bewoners. Wij leggen een looppad van
loopschotten aan in de lengte van het werkvak langs de woningen. Fietsers worden aan het begin van het werkvak door middel van borden verzocht om af te stappen in verband met de veiligheid.
Tijdens de werkzaamheden in een fase zijn bepaalde parkeerplaatsen tijdelijk niet bereikbaar. Deze parkeerplaatsen compenseren wij op het plein Klaproos.
Door middel van bebording worden adviesroutes voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer per fase aangegeven.
Voorafgaand aan iedere fase vindt u op onze website een hinderkaart met de werklocatie en de omleidingsroutes.

Buslijn 8 Arriva
Tijdens de werkzaamheden van fase C7 t/m C1 worden de haltes Haagwinde en Haltes Klaproos tijdelijk verplaatst naar haltes aan de Koriander en aan de Buizerdweg.
Zie de afbeelding hiernaast.

Vuilnisophaaldienst HVC
De afvalcontainers worden door HVC opgehaald buiten het
werkvak. U wordt verzocht om, op de gebruikelijke ophaaldag,
uw container buiten de afzetting te plaatsen. Het kan zijn dat u
verder moet lopen dan u gewend bent. Mocht dit problemen
geven, dan helpen wij u daarbij.

Veiligheid
Bij de school plaatsen wij langs het trottoir aan de zijde Haagwinde bouwhekken om te voorkomen dat kinderen de weg op
rennen. Op die manier kunnen de kinderen alleen bij de vooraf bepaalde oversteekplekken de weg oversteken.
Wij doen ons best om de veiligheid tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te garanderen, maar toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en ze weg te houden van het werkterrein. Het werkterrein is geen veilige speelplaats.

Wijkbuddy
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is op locatie een wijkbuddy aanwezig als aanspreekpunt. De wijkbuddy is te
herkennen aan een geel hesje. U kunt met al uw uitvoeringstechnische vragen bij hem terecht.

2-wekelijks inloopspreekuur
Wanneer u een persoonlijk gesprek wenst om vragen te stellen
en aandachtspunten kenbaar te maken, dan kunt u op afspraak
terecht bij het inloopspreekuur in onze bouwkeet. De keet bevindt zich in deelgebied D - Klaproos. Dit spreekuur is elke twee
weken op woensdag van 15:00 tot 16:00 uur. Indien u een afspraak wilt maken, dan kunt u dat per mail of telefonisch aangeven via onderstaande nummers.
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Website
Op onze website plaatsen wij met regelmaat updates over de
voortgang van de werkzaamheden, planning en omleidingsroutes/bereikbaarheid van alle deelgebieden.
www.dewilde-lelystad.nl/portfolio_page/ta-waterfront-lelystad/

Omgevingsmanagers
Heeft u verder nog vragen en opmerkingen dan kunt u contact
met ons opnemen per telefoon of per e-mail.

06 -57 39 22 92
waterfront-warande@dewilde-lelystad.nl

Met vriendelijke groet,
Omgevingsmanagers De Wilde GWW
Marieke van Beek en
Mirjam Schreuder
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