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Geachte heer/mevrouw,
Op 14 april jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met realisering van een Multi Functionele
Accommodatie (MFA) in Warande. Meteen daarna is begonnen met de voorbereidingen voor de
daadwerkelijke bouw. Voordat gebouwd kan worden, moet de bouwlocatie geschikt worden gemaakt.
Zo moet een gedeelte van de nabije sloot worden gedempt, het fietspad worden verlegd, openbare
verlichting verplaatst en een waterleiding omgelegd. Vervolgens wordt er grond opgebracht om de
ondergrond te laten inklinken.
Wij hebben Van der Weerd Grafhorst opdracht gegeven deze werkzaamheden te verrichten. De
aannemer begint daarmee vanaf woensdag 1 juli aanstaande. Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats op een beperkt gebied: begrensd door de Buizerdweg en de parkeerplaats bij de
school. Op bijgevoegd kaartje zijn de werkzaamheden op de locatie aangegeven. De grondtransporten beginnen vanaf maandag 6 juli, als de vakantie is begonnen en de school is gesloten. De
grond wordt vanaf de Larserdreef via de Buizerdweg naar de bouwlocatie vervoerd. Deze transporten
zullen enkele weken in beslag nemen. Gedurende die periode moeten automobilisten en fietsers op
deze route rekening houden met extra drukte en hinder van het zware verkeer.
Er wordt een aparte toegang gemaakt vanaf de Buizerdweg naar het bouwterrein. De toegang naar de
school en naar de parkeerplaats bij de school en de dierenartspraktijk blijft vrij van werkverkeer.
Gebruikers van het fietspad tussen de wijk (Parnassialaan) en het Kindcentrum moeten gedurende de
werkzaamheden rekening houden met overlast. Het fietspad kruist het transportverkeer. Verlegging
van het fietspad gebeurt pas nadat een deel van de nabije sloot is gedempt. Als dat is gedaan zal
(gepland vanaf 17 augustus) een nieuw tijdelijk pad worden gelegd en zal ook de openbare verlichting
worden verplaatst. De eerste twee weken van het nieuwe schoolseizoen zal nog van het oude fietspad
gebruik moeten worden gemaakt. Daarna kan over de nieuwe fietsroute naar school worden gefietst.
Aansluitend zal zo snel mogelijk de daadwerkelijke bouw van de MFA beginnen. Ook daarvan zullen
bewoners en weggebruikers enige hinder ondervinden. Wij vragen uw begrip hiervoor en vragen u de
komende periode zoveel mogelijk hiermee rekening te houden, zodat ongevallen en gevaarlijke
situaties worden vermeden.
Hulpdiensten
De gemeente Lelystad heeft afspraken met de hulpdiensten (brandweer, ambulance) over de
bereikbaarheid van de wijken Warande en Hollandse Hout . Zij weten af van de werkzaamheden en
hoe zij ingeval van een calamiteit zo spoedig mogelijk ter plekke kunnen zijn.
Meer weten?
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer
A. Witte of ondergetekende van de gemeente Lelystad. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer
14-0320 of per mail op gemeente@lelystad.nl.
Met vriendelijke groet,
namens het college van de gemeente Lelystad
M.J. Visser
Projectleider Afdeling Ingenieursbureau en Projectmanagement

