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Geachte mevrouw, meneer,
Met deze brief informeren wij u over de actuele ontwikkelingen rond het Werkeiland.
In deze editie kunt u lezen over:
-

Informatienota aan de raad: ‘Voortgang nieuwbouwontwikkelingen en amendement
Werkeiland‘
Aankondiging informatie over verkeersborden op het Werkeiland
Ontwikkeling waterwoningen door Jachthaven Lelystad

Voortgang nieuwbouwontwikkelingen en amendement Werkeiland
Tijdens de raadsvergadering van 9 maart 2021 is een amendement aangenomen voor het Werkeiland
om op korte termijn met Levago in overleg te gaan over hun locatie op het Werkeiland. Het doel van
dit overleg is te komen tot realisering van laagbouw en nadere oplossingen te verkennen als dit leidt
tot schade voor Levago en hiervoor onafhankelijke expertise in te zetten. Er is een informatienota
opgesteld om de gemeenteraad te informeren.
Naast deze informatie staat in de nota onder andere:
1. de voortgang van het project Veldboom aan de Sluisstraat en de beoordeling door Welstand
en de Erfgoedcommissie;
2. de beoordeling van Welstand van de plannen van Levago;
3. stand van zaken rond het amendement;
4. een nieuwe ontwikkeling op een kavel van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) aan de
Oostvaardersdijk en
5. de informatieverstrekking aan de Eilandraad en de bewoners op het Werkeiland.
De informatienota wordt op dinsdag 22 juni 2021 in de raad behandeld. U kunt de raadsvergadering
live volgen via: https://ris2.ibabs.eu/Lelystad
De informatienota met bijlagen en plannen staan op www.lelystad.nl/werkeiland
Verkeersborden op het Werkeiland
De verkeerskundigen van de gemeente Lelystad hebben de verkeersborden op het Werkeiland
gecontroleerd en beoordeeld. Hieruit blijkt dat er niet voor alle borden een Verkeersbesluit is
genomen. Wat dit betekent en wat het nut en de noodzaak van de borden is en welke vervolgstappen

er worden genomen, legt de gemeente na de zomer aan bewoners van het Werkeiland uit via een
bewonersbrief.
Nieuwe ontwikkeling: waterwoningen van Jachthaven Lelystad
Jachthaven Lelystad is bezig met het ontwikkelen van een plan voor waterwoningen. Het gaat om 18
waterwoningen voor het Werkeiland en een aantal waterwoningen op de naastgelegen haven, in de
buurt van het Havenkantoor. Hiervoor is de Jachthaven met de gemeente Lelystad en andere externe
organisaties in gesprek voor een voorlopig ontwerp. Jachthaven Lelystad informeert de bewoners van
het Werkeiland over het plan.
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het Werkeiland? Dan kunt u zich aanmelden
voor de digitale nieuwsbrief Werkeiland. Dit kan via de website www.lelystad.nl/nieuwsbrief.
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