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Geachte heer/mevrouw,
Bij de gemeente is een aanvraag ingediend voor de organisatie van een 'Warandedag' op zaterdag 3
september. Deze dag wordt georganiseerd door het bewonersinitiatief WIJ Warande in samenwerking
met de gemeente Lelystad en Stichting Welzijn. Op deze dag worden verschillende activiteiten
georganiseerd op en rondom het parkje, begrensd door Pijlkruidstraat, Zilverschoonlaan,.
Wolfspootstraat en Zeepkruidstraat. Over de dag zelf zal nog uitgebreid worden gepubliceerd door de
organisatoren. Eerder is de dag al aangekondigd in de digitale nieuwsbrief Warande, op de website
van de gemeente en op de Facebookpagina Warande.
Voor (een deel van) de direct omwonenden zal de organisatie van de Warandedag gevolgen hebben
voor de bereikbaarheid van de woningen. De wegen die het parkje omsluiten zullen namelijk met
dranghekken worden afgezet. Naar aanleiding van de vergunningaanvraag zal door de gemeente een
verkeerscirculatieplan worden opgesteld, dat een goede afwikkeling van het verkeer en de
bereikbaarheid van de wijk door de hulpdiensten zal garanderen.
Als bewoner zult u er rekening mee moeten houden dat uw woning gedurende het evenement,
inclusief de op- en afbouw (tussen ca. 10.00 en 17.00 uur) niet met de auto danwel met de nodige
moeite bereikbaar zal zijn. Over de precieze consequenties zullen wij u ca. twee weken tevoren
informeren.
Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u terecht Dick Nauta van team Communicatie, tel.
14 0320 of per mail d.nauta@lelystad. Heeft u vragen over het evenement als zodanig (of wilt u zich
aanmelden als vrijwilliger), dan kunt u terecht bij de contactpersonen van het bewonersinitiatief WIJ
Warande, Martha Rispens en Ellen Vogelenzang, bereikbaar via warandelelystad@hotmail.com.
Wij hopen u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Het college van de gemeente Lelystad,
namens deze,
E. Ehrhardt,
Hoofd team communicatie

