Terreinafwerki ng D e Ol men - Water fro nt i n Waran de
Onderwerp: Voortgang deelgebied C - Haagwinde, Ranonkellaan en Parnassialaan: fase C9 Haagwinde
Datum: 29 april 2021

Geachte heer / mevrouw,

De Wilde Grond-, Weg– en Wegenbouw start volgende week in opdracht van de Gemeente Lelystad met de terreinafwerking van de Haagwinde. In deze brief willen wij u informeren over de planning, bereikbaarheid en overige praktische zaken.

Planning
Op dinsdag 4 mei worden de omleidingsborden voor fase C9 Haagwinde geplaatst, zodat op woensdag 5 mei kan worden
gestart met het opbreken van de bestaande bestrating. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind mei zijn afgerond.
Dat wil zeggen dat de nieuwe bestrating is aangebracht en de bermen en groenstroken zijn afgewerkt. Aansluitend hierop
volgen de werkzaamheden van fase C8 (zie tekening hieronder).
Bereikbaarheid
Tijdens de uitvoering zal uw woning te voet bereikbaar blijven door middel van loopschotten. In verband met de veiligheid,
mag u deze alleen lopend gebruiken. Dus met uw (brom)fiets aan de hand.
Uw woning is tijdens de werkzaamheden ongeveer 3 á 4 weken niet bereikbaar per auto en u kunt dus geen gebruik maken
van de parkeerplaats voor de deur. Let op!: Wij verzoeken u om vanaf woensdag 5 mei 07:00 uur uw auto buiten fase C9 te
parkeren. Heeft u een invalide-parkeerplaats? Neem dan contact met ons op, dan zoeken wij met u een geschikte tijdelijke
locatie voor uw auto.
Huisvuilinzameling
De huisvuilcontainers worden op de gebruikelijke dagen geleegd. Wij verzoeken u de containers buiten het afgezette werkvak te plaatsen aan de kant van de parkeerplaats bij de school. Indien u hierbij hulp nodig hebt, dan helpen wij u.
Omleidingen

Fase C9

06 -57 39 22 92
Fase C8waterfront-warande@dewilde-lelystad.nl

Haagwinde afgesloten
Parkeerterrein school bereikbaar
Verkeer richting Buizerdweg volg C

Doorgaand verkeer gestremd
Fietsers volg A
Gemotoriseerd verkeer volg B
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Tekeningenactie Kindcentrum Warande
Veel leerlingen van de school hebben enthousiast meegedaan aan de tekeningenactie: 256 tekeningen in totaal.
De tekeningen worden per leergang op bouwhekdoeken gedrukt en naar verwachting begin mei geplaatst op de bouwhekken langs de Haagwinde. Hieronder een willekeurige greep uit alle tekeningen.

Vragen en/of opmerkingen?
Wijkbuddy
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de wijkbuddy aanwezig als aanspreekpunt voor
uitvoeringstechnische vragen. Hij is te herkennen aan een geel hesje.
Spreekuur

Wanneer u een persoonlijk gesprek wenst, kunt u op afspraak (in verband met de COVIDmaatregelen) terecht in onze bouwkeet die zich bevindt in de Klaproos. Dit spreekuur is elke 2 weken
op woensdag van 15:00 tot 16:00 uur. U kunt op onderstaand e-mailadres of telefoonnummer een
afspraak maken.
Website: Op onze website plaatsen wij met regelmaat updates over
06 -57 39 22 92
de voortgang van de werkzaamheden, planning, omleidingsroutes en
bereikbaarheid van alle deelgebieden.
waterfront-warande@dewilde-lelystad.nl
www.dewilde-lelystad.nl/portfolio_page/ta-waterfront-lelystad/

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

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