Aan de bewoner(s) van dit adres.

Lelystad
15 augustus 2018
onderwerp
Herinrichting Oostvaardersdijk

No. 18-071

Geachte mevrouw, mijnheer,
In het voorjaar hebben wij een informatieavond georganiseerd over de herinrichting van de
Oostvaardersdijk, vanaf Bataviahaven langs Saerdam tot de aansluiting op de Houtribweg. De
gemeente Lelystad wil een aantrekkelijke kuststrook realiseren tussen Bataviahaven en werkeiland
Lelystad-Haven, met een uitnodigende voetgangers- en fietsroute over de Oostvaardersdijk.
Tijdens en na de informatieavond waren er veel verschillende opmerkingen over de voorgestelde
inrichting. Mede hierdoor hebben we besloten om nog eens goed naar het ontwerp en mogelijke
andere oplossingen te kijken. Wij verwachten in het laatste kwartaal van dit jaar met een of meerdere
voorstellen te komen. Ook deze leggen wij weer aan u voor. Hierover wordt u nog nader
geïnformeerd.
Andere onderwerpen benoemd tijdens bewonersavond
Tijdens de bewonersavond zijn er ook andere onderwerpen benoemd, die formeel buiten dit project
vallen. Toch willen wij op sommige onderwerpen kort ingaan. Een van de onderwerpen was overlast
van hondenpoep. Wij hebben afgesproken dat er vaker een zuigwagen rijdt om de hondenpoep te
verwijderen. Ook gaf u aan overlast te hebben van het geluid en de parkeerdruk bij de pier. Er zijn
gesprekken gevoerd met onze handhavers om vaker langs te gaan. Ook had u vragen over de
Waterwandelweg. De Waterwandelweg is een informatieve wandelroute langs de kust van Lelystad.
Om de paar honderd meter zijn hiervoor panelen geplaatst met informatie over het thema ‘water’, in
samenhang met lokale (cultuur)historische wetenswaardigheden. De Waterwandelweg is een van de
projecten om Lelystad op de kaart te zetten als toeristische en recreatieve bestemming.
In Seardam wordt overlast ervaren van parkeerders welke hier niet wonen.

Dit zijn veelal bezoekers van Bataviastad en Bataviahaven. Er wordt door onze verkeerspecialisten
gekeken naar mogelijke oplossingen voor dit probleem. Hier wordt u nog nader over
geïnformeerd.
Ten slotte had u vragen over de afvalinzameling. Uw buurt heeft gekozen voor ondergrondse
containers voor het inzamelen van restafval. Voor meer informatie over dit onderwerp, verwijs ik naar
www.lelystad.nl/afval
Meer weten?
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact
opnemen met de heer F. Kroese van de gemeente Lelystad. Dit kan telefonisch op nummer 14-0320
of per mail op gooostvaardersdijk@lelystad.nl.
Alle informatie kunt u ook teruglezen op onze website www.lelystad.nl/goOostvaardersdijk .
Volg ook Facebook GrootOnderhoudLelystad voor actuele informatie over uw wijk.
Met vriendelijke groet,
namens het college van de gemeente Lelystad

B.T.B. Kastermans
Projectleider Groot Onderhoud

