Planning

Contactgegevens

Nieuwsbrief Oostrandpark

Heeft u vragen en/of
opmerkingen over de
nieuwsbrief?

De komende periode werken
we de tekeningen verder uit en
selecteren wij een aannemer
voor de uitvoering van het werk.
In de tweede helft van 2018
starten de werkzaamheden in
uw buurt.

U kunt een mail sturen naar:
goOostrandpark@lelystad.nl
of bellen met Freek Kroese,
telefoonnummer 14-0320.

Zodra de aannemer bekend is
volgt een gedetailleerde planning. U wordt per brief geïnformeerd voor aanvang van de
werkzaamheden in uw straat.
De uitvoering van het werk
duurt ongeveer zes maanden.
Daarna starten we met de
werkzaamheden aan het groen.

Informatie vindt u ook op de
website:
www.lelystad.nl/goOostrandpark.

Ook plaatsen wij updates op
onze Facebookpagina
GrootOnderhoudLelystad.

Containers
Voor u ligt de derde nieuwsbrief
over het groot onderhoud dat wij
gaan uitvoeren in uw wijk. We
kunnen terugkijken op een goed
bezochte informatiebijeenkomst
op 14 november 2017. Veel
bewoners hebben het toekomstige ontwerp bekeken. Tijdens
de avond kon u op het ontwerp
reageren. Bewoners die niet op
de avond aanwezig waren,

Op dit moment wordt aan alle
bewoners in Lelystad gevraagd
op welke manier zij hun restafval willen aanbieden: in een
ondergrondse container of een
extra container bij huis. Deze
resultaten wachten wij af. Wij informeren u over de consequenties voor het groot onderhoud
in een volgende nieuwsbrief.
Wat betreft het aanbieden van
de (overige) containers hebben
wij samen met afvalinzamelbedrijf HVC gekeken naar de
beste plaats.
In het ontwerp is dit aangegeven
met blauwe rechthoekjes. De
opstelplaatsen zijn zoveel
mogelijk bij elkaar gezet, om

konden hun opmerkingen of
suggesties via de website doorgeven. Ook is er gestemd voor
de inrichting van de bermen aan
de hoofdlus, met de keuze uit
gravel, graskeien of een vrije
keuze.

besproken. In deze nieuwsbrief
informeren wij u over de uitkomsten en geven aan welke
veranderingen zijn doorgevoerd
ten opzichte van het eerdere
ontwerp.

Inmiddels hebben wij alle
opmerkingen verwerkt en zijn
uw suggesties in- en extern

Definitief Ontwerp bekijken
U kunt het definitief ontwerp
bekijken op:

overlast van de hoeveelheid
containers te voorkomen.
Daarnaast heeft het bij elkaar
zetten van de opstelplaatsen als
voordeel dat HVC de containers
makkelijker kan legen.

www.lelystad.nl/goOostrandpark.

Wilt u graag een papieren
exemplaar? Deze kunt u aanvragen via de contactgegevens
(verderop in deze nieuwsbrief).
Wij willen u hartelijk danken
voor uw inbreng bij de tot-
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standkoming van het ontwerp!
Heeft u aanvullend nog vragen
over het definitieve ontwerp?
Dan kunt u ons mailen of
bellen.
U kunt een mail sturen naar:
goOostrandpark@lelystad.nl
of bellen met Freek Kroese,
telefoonnummer 14-0320.
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Strooiroute

Uitslag stemming

Verkeersveiligheid

41 mensen hebben hun stem
uitgebracht over de inrichting
van de bermen. In onderstaand
schema ziet u een overzicht van
de gemaakte keuzes.

Keuze
Gravel
Bestrating Graskeien
				
				

Anders,
geen
voorkeur

Aantal bewoners
en percentage

27 (66%) 10 (24%)

3 (7%)

Aantal bewoners
wonende aan de
hoofdlus en
percentage

11 (69%) 5 (31%)

1 (2 %)

Speelplek en jeu de boules baan
U heeft ons gevraagd of wij
nieuwe toestellen plaatsen op
de speelplek. Dit wordt niet
gedaan tijdens de onderhoudswerkzaamheden in uw wijk. De
toestellen worden vervangen als
ze afgeschreven zijn. Ook worden er geen werkzaamheden
uitgevoerd aan de jeu de boules

baan. Deze blijft op dezelfde
locatie.

Ziet u mankementen die niet
kunnen wachten tot het groot
onderhoud in uw wijk

uitgevoerd wordt? Dan kunt u dit
op de volgende manier melden:

1. Via de MijnGemeente app
2. 24 uur per dag via het
webformulier. Deze is te		
vinden op:
www.lelystad.nl/meldingdoen.

3. Via e-mail:
gemeente@lelystad.nl
4. Telefonisch via 14 0320,
keuze 3 (zowel tijdens
openingstijden als
daarbuiten)

Met ingang van het nieuwe
strooiseizoen (seizoen
2018/2019) wordt het fietspad
dat aansluit op de nieuwe
fietsstraat gestrooid.

Plein Oostrandpark 57 t/m 68

Zoals u ziet heeft een meerderheid van alle bewoners gestemd op
gravel in de bermen. Dit geldt ook voor de mensen die aan de hoofdlus
wonen.
De gravelstrook wordt helemaal opnieuw opgebouwd. Het oude gravel
wordt volledig afgegraven. Er komt een worteldoek met een goede
fundering waarop het gravel gefixeerd wordt. Omdat de opbouw nieuw
en van goede kwaliteit is, wordt de groei van onkruid in het begin tegen
gegaan. Op langere termijn is onkruid in gravel niet te voorkomen.
Wilt u meer weten over het onderhoud van het gravel? Kijk dan bij het
kader Groenonderhoud.

Gebreken aan openbare ruimte

U heeft gevraagd de obstakels bij het pleintje te
verwijderen. Het aanwezige
heuveltje wordt vlak, waardoor u - met uitzondering
van de reeds aanwezige
bomen en verlichting - geen
obstakels meer tegenkomt
bij het uitrijden.

Heeft u vragen of meldingen
over speeltoestellen? Zie hiervoor het kader gebreken aan
openbare ruimte.
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Op de bewonersavond zijn
er diverse opmerkingen
naar voren gekomen over
de verkeersveiligheid in uw
buurt. Deze meningen lopen
uiteen van meer drempels
naar minder drempels en
van spiegels neerhangen en
zebrapaden aanleggen. Het
ontwerp is getoetst door verkeerskundigen en dit heeft
geleid tot de maatregelen
zoals getoond in het ontwerp.
Er is rekening gehouden
met de afstand tussen de
drempels en de praktische
toepassing hiervan; de drempels worden vloeiend aangelegd. Spiegels en zebrapaden
worden niet meer toegepast
in woonwijken.

Rioleringswerkzaamheden en verleggen waterleiding
Het riool is geïnspecteerd. Hieruit is gebleken dat de gebreken
minimaal zijn en direct gerepareerd kunnen worden tijdens de
uitvoering van de bestratingswerkzaamheden.
De waterleiding bij de hoofdlus
ligt nu in de berm met gravel.
Deze wordt naar de overzijde
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verplaatst. Hierdoor kunnen wij
nieuwe bomen planten in de
berm. Wij zijn op dit moment in
overleg met de nutsbedrijven
en informeren u op een later
moment over de uitkomsten.
De nieuwe waterleiding wordt
voorafgaand op de andere
werkzaamheden aangelegd.
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Fietsstraat
Tijdens de bewonersavond
zijn veel vragen gesteld over
de fietsstraat, die wij op uw
verzoek hebben aangepast.
Er is nu sprake van verharding aan beide kanten van de
fietsstraat. Een fietsstraat is
een straat die ingericht is als
fietsroute, maar waar auto’s
zijn toegestaan. Dit autogebruik wordt echter beperkt
door het karakter en de
inrichting van de fietsstraat.
De auto is als het ware “te
gast”. In een fietsstraat zijn
de normale verkeersregels
van toepassing.

Ophogen eigen terrein
Bij het groot onderhoud
sluiten wij uw oprit zo goed
mogelijk aan op de nieuwe
situatie. In de meeste gevallen levert dit geen probleem
op, omdat wij de eerste meter van uw oprit meenemen
met herstraten. Wilt u de
oprit op eigen terrein verder
ophogen, dan kunt u gratis
zand aanvragen bij onze aannemer (tot maximaal 3m3).
De aannemer levert alleen
zand als hij bij u in de straat
aan het werk is en hij levert
geen tuinaarde.

Groenonderhoud
Hieronder staan de afspraken
die zijn gemaakt over het groenonderhoud in uw wijk.
Onderhoud gravel: Het gravel
wordt minimaal eenmaal per 2
jaar onderhouden (met eventueel nieuwe mijnsteen). Waar
nodig wordt het onkruid met een
brander bestreden.
Snoeien: Binnen het bewoonde
gedeelte wordt het groen een
keer per vier jaar gesnoeid. Dit

Zieke essen en nieuwe bomenaanplant
geldt ook voor het groen achter
de geschakelde woningen.
Maaien: Afhankelijk van het
soort gazon wordt een aantal
keren per jaar gemaaid.
Voor meer informatie over het
maaibeleid zie:
www.lelystad.nl/maaibeleid.
De opzichter heeft jaarlijks
contact met de WIGRO over het
groenonderhoud in de wijk.

Zieke essen in het bosgebied
Uit reguliere veiligheidsinspecties (najaar 2017) is
naar voren gekomen dat een
groot deel van de bomen in
het bosgebied (wat buiten
ons projectgebied valt) zijn
aangetast door een besmettelijke schimmelziekte: de
essentaksterfte. Deze ziekte
leidt uiteindelijk tot het doodgaan van de boom. Zieke bomen kunnen niet herstellen.
Voor zover bekend vormt de
schimmel geen gevaar voor
de volksgezondheid. Meer
informatie over essentaksterfte op: www.lelystad.nl/
essentaksterfte.
Wat betekent dit?
In de bosgebieden rondom
Oostrandpark staan veel
essen. Het merendeel van de
essen is ziek en dat betekent
dat er veel bomen verwijderd
worden. Het kappen van de
bomen heeft grote impact op
het aanzien en beleving van

het bos en uw woonomgeving. Dit wordt mede
versterkt door het feit dat
niet overal meteen nieuwe
bomen worden aangeplant.
Uitgangspunt hierbij is dat
er nieuwe bomen geplant
worden in het plantseizoen
2018-2019. Als hierover meer
bekend is, dan informeren wij
u nader.
Op www.lelystad.nl/
bosoostrandpark treft u
meer informatie aan en ziet u
een overzicht van de betreffende bosvakken in uw woonomgeving. Voor vragen kunt
u contact opnemen met onze
afdeling Beheer Openbare
Ruimte, zie kader Gebreken
aan openbare ruimte.
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Tijdens onze boomcontroles is
gebleken dat ongeveer 30% van
de essen in de hoofdlus ziek zijn
en verwijderd dienen te worden.
70% van de essen is nog gezond.
Een aantal bewoners heeft
voorgesteld om alle essen te
verwijderen, zodat er na nieuwe
aanplant een gelijk beeld van
bomen ontstaat. Deze reactie
begrijpen wij. Er zijn ook bewoners die de gezonde essen willen
behouden. Gemeente Lelystad
deelt deze mening is eveneens
voorstander van het behouden
van gezonde bomen.
Echter, door de WIGRO is voorgesteld om een aantal extra bomen
te verwijderen en meer nieuwe
bomen te planten.
Het beeld van de bomen in uw
wijk wordt hierdoor beter, omdat
er een evenwichtige verdeling
ontstaat tussen nieuwe en
bestaande bomen. Wij sluiten
ons hierbij aan. Op het definitieve ontwerp kunt u zien welke
bomen verwijderd worden en
waar nieuwe bomen worden
aangeplant.
In overleg met de WIGRO is bepaald dat:
1. Bij de entree van de wijk de
amberboom (Liquidambar
stiraciflua) wordt geplant.
Deze boom komt op de plek
waar zieke essen worden
verwijderd, nu en in de
toekomst. De amberboom is
volgens de WIGRO geschikt
als toekomstige “poort” van
de wijk en dient als blikvanger
bij de afslag naar Oostranddreef.

Blad amberboom

Amberboom

Blad valse christusdoorn

De amberboom wordt ca.
10-20 m hoog. De jonge boom
heeft een kegelvorm. Later
wordt de boom breder met
een eironde tot ronde vorm.
De jonge bast is roodbruin,
later wordt deze grijsbruin
en diep gegroefd. De diepe
groeven lijken op de pantserschubben van een krokodil.
Bij oudere bomen worden op
de takken en twijgen kurklijsten gevormd. De bladeren
doen denken aan die van de
esdoorn, maar hebben een
verspreide bladstand. Het
blad heeft mooie herfstkleuren: dieprood, geel en oranje.
Stukgewreven bladeren geven
een aangename zoete geur af.
2. We aan de hoofdlus de
boomsoort Gleditsia triacanthos “Skyline” planten.
Deze valse christusdoorn is
een snel groeiende boom en
kan een hoogte van 15-20
meter bereiken. Het is een
sierlijke boom met dubbel
geveerd blad dat in de herfst
geel kleurt. De boom is
makkelijk in vorm te snoeien.
De stam en takken hebben
geen doorns. In juni-juli
verschijnen er lichte groene
vlinderachtige bloemen in
trossen aan de boom. De
boom heeft een transparante
kroon en een zeer fijn blad
wat daardoor nauwelijks
overlast bezorgd in de herfst.
De boom is zeer geschikt voor
het planten in (half-)
verharding.

Valse christusdoorn
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Straatmeubilair

Verlichting
De verlichting wordt op
een beperkt aantal plekken
aangepast. Op het ontwerp
kunt u zien waar lichtmasten
geplaatst worden. Binnen het
woongebied wordt ledverlichting geplaatst.

In onderstaand overzicht kunt
u zien wat wij doen met uw opmerkingen over het
straatmeubilair.

Onduidelijke wegbewijzering
voor huisnummer 15

De wijkopzichter pakt dit op.

Hondenpoepafvalbak

Er zal nieuw beleid worden
opgesteld door de afdeling
Beheer Openbare Ruimte.
Dit idee wordt hierin meegenomen. Meer informatie
kunt u aanvragen bij de heer
H. Arslan, tel. 140320

Extra prullenbak bij
speeltuin

Extra bank bij speeltuin

Materiaalgebruik

Een extra prullenbak is mogelijk als deze geadopteerd
wordt door bewoners. Extra
informatie hierover kunt u
aanvragen bij de heer
H. Arslan, tel.14 0320

Hiervoor is een handtekeningenlijst van omwonenden nodig in verband met
draagvlak. Meer informatie
kunt u opvragen bij de heer
H. Arslan, tel. 14 0320.

In de legenda bij het definitief
ontwerp kunt u zien op welke
locaties nieuw materiaal voor
de bestrating wordt gebruikt.
Ook kunt u zien waar materialen
worden hergebruikt. Hieronder
vindt u een voorbeeld van de
nieuwe materialen.

BSS Edelgrijs

Sienna DF Wienerberger

Dubbelklinker rood

Brons DF Wienerberger

In de doodlopende straatjes
wordt een kleiner formaat
van dezelfde verlichting
toegepast.
Op een aantal plekken in
de wijk wordt de verlichting
overwoekerd door hagen van
bewoners.
Wij verzoken u om uw eigen
haag en bomen regelmatig te
snoeien, zodat de verlichting
weer optimaal wordt.
Tijdens de bewonersavond
is er ook gevraagd om de
fietsroute te verlichten. In het
Oostrandpark zijn twee fietsroutes. Een van deze routes
is een hoofdfietsroute. Deze
is en blijft verlicht. De andere
fietsroute blijft onverlicht.
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BSS Edelantraciet

Bereikbaarheid tijdens uitvoering
Tijdens de avond zijn vragen
gesteld over de bereikbaarheid
tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden. Om de overlast
voor u tot een minimum te
beperken en de bereikbaarheid

voor nood- en hulpdiensten te
waarborgen, wordt het werk in
fasen uitgevoerd. Uw straat is
hierdoor met de auto een aantal
weken niet (goed) bereikbaar.
Uiteraard zorgen wij er tijdens
de uitvoering voor dat uw woning
altijd te voet bereikbaar is. Voor
mensen die slecht ter been zijn of
voor mensen die een bijzondere
situatie hebben (zoals een
verhuizing) plaatsen wij loopschotten zodat uw woning
bereikbaar is. Wij vragen u om

tijdig deze bijzondere situaties
aan te geven zodat wij hier rekening mee kunnen houden.
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