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Geachte mevrouw, mijnheer,
Met deze brief informeren wij u over het definitieve verlichtingsplan voor de openbare ruimte en
de stand van zaken van het groot onderhoud in Lelystad Haven.
Wat hebben we aangepast?
In het definitieve verlichtingsplan hebben we een aantal lantaarnpalen verplaatst. Sommige
veranderingen zijn groter dan andere. Op de achterkant van deze brief vindt u een uitsnede van het
plan. Daarop staan de grotere veranderingen. Alle veranderingen kunt u bekijken op onze website.
In het paars staan de lantaarnpalen zoals deze in het definitief ontwerp stonden. In het groen is de
nieuwe locatie aangegeven.
Stand van zaken
In de afgelopen periode zijn de tekeningen uitgewerkt. In januari schrijven we de contractstukken en
daarna is de aanbesteding. Meerdere aannemers worden uitgenodigd om in te schrijven op dit project.
Omdat Lelystad-Haven een grote wijk is, zal deze inschrijving langer duren dan normaal. Omdat er
voor grotere projecten andere aanbestedingsregels gelden.
De aannemer zal naar verwachting in de tweede helft van 2020 bekend zijn. Wij laten u weten
wanneer de aannemer start met de werkzaamheden. Omdat het werkgebied groot is, voert de
aannemer het werk in fases uit. Over de exacte planning en fasering informeren wij u dan ook.
Wilt u meer weten?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen? 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
goLelystadhaven@lelystad.nl. Voor meer informatie over het groot onderhoud, zie
www.lelystad.nl/goLelystadhaven.Volg ook Facebook GrootOnderhoudLelystad voor actuele
informatie over uw wijk.
Met vriendelijke groet,
namens het college van de gemeente Lelystad

Leny Dikken
Projectmanager Groot Onderhoud

Afbeelding: uitsnede van de wijzigingen bij kruispunt Wogmeer met Ringdijk en Wormer.

Afbeelding: uitsnede van de wijzigingen bij Zijpe 18 t/m 34 (even en oneven).

