
 

Nieuwsbrief Revitalisering Larserpoort    nummer 1 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In opdracht van gemeente Lelystad zal BAM Infra BV de revitaliseringswerkzaamheden op Bedrijventerrein 

Larserpoort uitvoeren. Middels deze nieuwsbrief willen wij u nader informeren over de werkzaamheden. 

 

Voetpaden Larserpoort en fiets-/voetpad Pascallaan 

In de periode vanaf 9 november zullen we beginnen met de aanleg van voetpaden langs de verschillende 

wegen op Larserpoort en het fiets-/voetpad langs de Pascallaan. Uitgangspunt is dat we uiterlijk 18 

december gereed zijn met de voetpaden en het fietspad. U ontvangt hierbij een detailoverzicht met 

werkzaamheden en maatregelen bij u in de buurt. 

 

Asfaltering en verbreding Pascallaan en kruispunt Larserpoortweg/Pascallaan aansluiting Larserweg 

Dit deel van het werk willen wij in 1 weekend uitvoeren. Uit de onder u gehouden inventarisatie blijkt dat 

het weekend van 28 en 29 november het minste overlast gaat geven. Wij zijn echter afhankelijk van derden 

wegens werkzaamheden aan de verkeerslichten op het kruispunt. Daarom kunnen wij nu nog niet 

aangeven in welk weekend de werkzaamheden gaan plaats vinden. Aan u zal gevraagd worden welke 

activiteiten u in de weekenden van januari en februari 2016 heeft om aan de hand daarvan het weekend in 

te plannen dat het  minste overlast geeft. U hoort dus nog van ons in welk weekend de werkzaamheden 

aan het kruispunt en op de rijbaan van de Pascallaan plaats gaan vinden. 

 

Uw wensen en vragen 

Ter voorbereiding op dit werk zijn wij bij u langs geweest voor een inventarisatie van uw 

bedrijfsactiviteiten. Om de hinder voor u zo veel mogelijk te beperken komen wij nogmaals bij u langs om 

persoonlijk te horen of de vertaling van uw wensen juist is. Tevens willen wij dan met u afstemmen of wij 

gedurende de werkzaamheden die direct bij uw perceel of pand plaatsvinden nog met bijzonderheden 

rekening moeten houden.  

 

Uw aanspreekpunt vanaf heden voor informatie en meldingen over het werk is: 

de heer Gert de Haan 

Telefoonnummer 06 1583 2658 

E-mail larserpoort@bam.nl 

 

Vanaf maandag 9 november is de website www.bamlarserpoort.nl online, waar alle informatie over de 

revitalisering (o.a. de verschillende fasen, omleidingsroutes en planning) is te vinden. Ook is er vanaf 16 

november een app met alle informatie te installeren via de appstore voor Android en Iphone: Revitalisering 

Larserpoort. 

 

De nieuwsbrief en de afgegeven informatie wordt eveneens naar u gemaild. 

 

Bijlagen: Fasen van het werk, de verkeersmaatregelen per fase, omleidingsroutes

mailto:larserpoort@bam.nl
http://www.bamlarserpoort.nl/


 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

  



 

 


