Nieuwsbrief Oostrandpark

Het werk in de wijk gaat snel.
Het project loopt voorspoedig,
op enkele afrondende werkzaamheden na, zal de aannemer
voor de vakantie het werk klaar
hebben.
Tijdens het project zijn er over-

leggen geweest met bezorgde,
geïnteresseerde en enthousiaste bewoners. Ook is er blijvend
contact geweest met de WIGRO.
Hierdoor is er op enkele punten
van het ontwerp afgeweken. Met

Boomspiegels hoofdlus
De gemeente streeft er naar om
groen te behouden en bestendig
aan te brengen. Hierdoor is in het
ontwerp gekozen voor een ruime
boomplantplaats. Maar in de
praktijk vallen deze boomplantplaatsen groter uit dan verwacht.
Daarom is in overleg met de
WIGRO besloten, om alleen bij
nieuwe bomen deze boomplantplaatsen te maken. De bestaande
bomen zijn bestendiger dan de
nieuwe bomen en hebben deze

deze nieuwbrief willen wij u informeren over deze wijzigingen.

Groen
bescherming minder hard nodig.
De ondergrond wordt bedekt
met matten en gravel zoals de
rest van de (groen)strook. Ook
de grond in de boomplantvakken
bedekken we met gravel.

In het najaar wordt het groen
aangebracht. Dit is een
betere periode voor planten
en bomen om ‘aan te slaan’.
In de tussentijd zullen wij de
vakken regelmatig onderhouden. Het kan zo zijn dat
hier wat onkruid omhoog
komt.
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Verdeling van de bomen
Mede door het hierboven genoemde bleek tijdens de uitvoering dat er te kleine vakken
ontstonden in de gravelstrook.
Daarom is ervoor gekozen om
enkele bomen te laten vervallen
en enkele bomen opnieuw te
verdelen. Hierdoor maken we
de vakken voldoende groot voor
een auto. Ook is er op sommige
plekken gekozen om de bomen
te verschuiven zodat deze een
betere groeiplaats hebben.
Op de website:
www.lelystad.nl/goOostrandpark
vindt u een totaalkaart waar
deze wijzigingen op zijn te zien.

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of
opmerkingen over de
nieuwsbrief?
U kunt een mail sturen naar:
goOostrandpark@lelystad.nl
of bellen met Freek Kroese,
telefoonnummer 14-0320.
Informatie vindt u ook op de
website:
www.lelystad.nl/goOostrandpark.

Nabij huisnummer 93

Ook plaatsen wij updates op
onze Facebookpagina
GrootOnderhoudLelystad.

Nabij huisnummer 135
Nabij huisnummer 6
Verklaring groen:
Locatie te planten boom incl. boomplantvak na aanpassing
Locatie te planten boom incl. boomplantvak voor aanpassing
Locatie huidige boom
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