Aan de bewoners van Warande

Geachte bewoner,
De gemeente Lelystad heeft opdracht verstrekt aan Van Lenthe Dalfsen Grondverzet BV voor de
eerder aan u gepresenteerde plannen voor het herstraten met bijbehorende terreinafwerking van de
Parnassialaan en de Wederiklaan. Daar bovenop gaat Van Lenthe de riolering en bouwstraat
Ranonkellaan aanleggen en het fietspad naar het Kindcentrum aanpassen. Aansluitend aan de
werkzaamheden zullen in het najaar bomen worden geplant in de Wederiklaan. In verband met de
omvang van de werkzaamheden en de verwachte hinder zal het werk in fasen worden uitgevoerd.
De werkzaamheden beginnen vanaf 1 juni 2016 en duren tot en met oktober 2016.
De aannemer heeft de volgende planning aan de gemeente Lelystad opgegeven:

Fase:
Van - tot
1
Parnassialaan vanaf asfaltverharding tot en met kruising Wederiklaan:
1 juni tot en met 14 juni
2
Parnassialaan aansluitend tot en met Penningkruidstraat
15 juni tot en met 15 juli
3
Parnassialaan/Ranonkellaan, incl. fietspad
18 juli tot en met 20 sept.
4
Wederiklaan vanaf Parnassialaan tot en met Zeepkruidstraat
22 aug. tot en met 13 sept
5
Wederiklaan tot en met Zilverschoonlaan
14 sept. tot en met 14 okt.
Bovenstaande data zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en kunnen enigszins afwijken.
Hierover zult u door de aannemer worden geïnformeerd.
Bij de fasering van de werkzaamheden is rekening gehouden met de bereikbaarheid van de wijk door
het openbaar vervoer en voor bewoners. Tijdens het werk zullen omleidingen worden aangegeven.
Ook voor fietsers zullen (indien noodzakelijk) omleidingsroutes worden aangegeven.
De werkzaamheden zorgen tijdelijk voor enige overlast, maar alle woningen blijven bereikbaar. Heeft u
plannen voor verbouw en/of verhuizing, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Wij
kunnen hier dan – in samenspraak met de aannemer - rekening mee houden.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
vertegenwoordigers van de aannemer in de wijk of met de heer J. Dijkstra (gemeentelijk
toezichthouder op het werk). De heer Dijkstra is bereikbaar via telefoonnummer 14-0320 of per mail
op gemeente@lelystad.nl. De aannemer zal centraal in de wijk een bouwkeet plaatsen waar u terecht
kunt.
Wat het inrichtingsplan dat nu in uitvoering wordt genomen precies inhoudt, kunt u nalezen op de
website www.lelystad.nl/warande in het nieuwsbericht ‘Gemeenteraad stemt in met inrichtingsplan
Warande’.

Met vriendelijke groet,
namens het college van de gemeente Lelystad

E. de Jong,
Afdeling Ingenieursbureau en Projectmanagement
projectmanager Warande

