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Geachte heer/mevrouw,
In een bewonersbrief van 3 juni jl. hebben wij u geïnformeerd over een aan de gemeenteraad voor te
leggen plan om - vooruitlopend op realisering van de geplande woningbouw- de Parnassialaan en de
Wederiklaan in het 1e deelplan van Warande nu al definitief in te richten. Deze brief met
bijbehorende inrichtingstekening kunt u nalezen op de website www.lelystad.nl/warande.
Het inrichtingsvoorstel waarbij de raad gevraagd wordt het 'woonrijp maken' van het gebied zo
spoedig mogelijk in uitvoering te nemen en daarvoor de benodigde financiële middelen beschikbaar te
stellen, wordt dinsdag 15 september aanstaande besproken. Dat gebeurt in twee stappen. Om 19.55
uur is er eerst een zogenoemde oordeelsvormende sessie waarin de raad beslist of het voorstel door
kan naar de besluitvormende raadsvergadering later op de avond.
Oordeelvormende sessie
U bent van harte welkom de oordeelsvormende sessie alsmede de besluitvormende vergadering van
de gemeenteraad over het inrichtingsplan bij te wonen. Wilt u inspreken, dan kan dat bij de oordeelsvormende sessie. Hiervoor dient u zich wel 24 uur voor de vergadering via griffie@lelystad.nl of via
het aanmeldformulier op de website van de raad (www.raadvanlelystad.nl) aan te melden. U geeft uw
naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken door. U krijgt dan tijdens
de vergadering maximaal vijf minuten het woord. Hierna krijgen de raadsleden de gelegenheid u
aanvullende vragen te stellen.
Besluitvorming
De besluitvormende vergadering begint om 21.00 uur in de raadzaal in het Stadhuis. Alle stukken
betreffende het inrichtingsplan kunt u nalezen op de website van de gemeenteraad bij de
vergaderstukken voor de raadssessies van 15 september.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van de gemeente Lelystad,
Ellen de Jong,
Projectmanager Warande
Afdeling Ingenieursbureau en Projectmanagement

