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Terreinafwerking De Olmen -Waterfront in Warande   

Onderwerp: Voortgang definitief inrichten kruising Ereprijs-Klaproos en Klaproos nummer 70 tot Parnassialaan 

Datum: 19-7-2022 

 

Geachte heer / mevrouw, 

In deze nieuwbrief informeren wij u over de voortgang van de terreinafwerking De Olmen-Waterfront in Warande. Dit 

project wordt door aannemer De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw uitgevoerd in opdracht van de gemeente Lelystad.  

 

 

 

 

Planning 

Op dinsdag 16-8-2022 starten wij met het opbreken van de kruising Ereprijs—Klaproos. Zie werkvak op tekening in het 

paars. En het laatste stuk Klaproos tot aan de Parnassialaan starten wij met opbreken maandag 22 augustus . Zie werk 

vak op tekening in rood aangegeven. Het is de bedoeling dat wij de rijbaan en trottoir definitief inrichten. Naar verwach-

ting zijn de werkzaamheden 25-8-2022 afgerond voor het paarse deel en 7-9-2022 voor het rode gedeelte.  

 

Bereikbaarheid  

Tijdens de werkzaamheden is uw woning beperkt bereikbaar. Wel vragen we u om te parkeren in de parkeervakken en 

niet op de rijweg om de bereikbaarheid voor iedereen te garanderen. Mocht u vragen hebben neem dan contact met 

ons op. Let op!: Wij verzoeken u om vanaf dinsdag 16 augustus voor 07:00 uur buiten het paarse werkvak te parkeren. 

En vanaf maandag 22 augustus vóór 07:00 buiten het rode werkvak.  

 

Omleidingen   

 

Huisvuilinzameling 

De huisvuilcontainers worden op de gebruikelijke dagen geleegd. Wij verzoeken u de containers buiten het afgezette 

werkvak te plaatsen. Indien u hierbij hulp nodig heeft, dan helpen wij u.  
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06 -57 39 22 92  

 

waterfront-warande@dewilde-lelystad.nl 

Met vriendelijke groet,  

Omgevingsmanagers De Wilde GWW  

 

Mirjam Schreuder  
 

 

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 COVID- 

 maatregelen) terecht in onze bouwkeet die zich bevindt in de Koriander. 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.  

 

 Op onze website plaatsen wij met regelmaat updates over de voortgang van de werkzaamheden, 

 planning, omleidingsroutes en bereikbaarheid van alle deelgebieden.  

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

  

 Telefoonnummer : 06 - 57 39 22 92 

 

 E-mailadres: waterfront-warande@dewilde-lelystad.nl 


