Planning
In de tweede helft van 2018
starten de werkzaamheden
in uw buurt. Dit werk bestaat
voornamelijk uit het weghalen van bomen en groen, ter
voorbereiding van de werkzaamheden aan de bestrating.
Vervolgens beginnen de bestratingswerkzaamheden. Zodra de
aannemer bekend is volgt een
gedetailleerde planning. U krijgt
een brief voordat de werkzaamheden in uw straat beginnen.
Het werk duurt ongeveer 6
maanden. Aansluitend volgen
de groenwerkzaamheden.

Contactgegevens

Nieuwsbrief Oostrandpark

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.
Ook plaatsen wij updates op
onze Facebookpagina
GrootOnderhoudLelystad.

Uitnodiging bewonersbijeenkomst Oostrandpark
Begin dit jaar heeft u een
enquête ingevuld om uw buurt
te beoordelen en hier verbeterpunten aan te geven. Met deze
resultaten heeft de gemeente
Lelystad de inrichting van de
openbare ruimte ontworpen. Via
deze nieuwsbrief willen wij u
uitnodigen voor een presentatie
over het groot onderhoud welke
in uw wijk zal plaatsvinden.
Tijdens de informatiebijeenkomst verstrekken wij u informatie over wat wij tot nu toe
hebben gedaan, presenteren wij
u het voorlopig ontwerp en is er
gelegenheid om uw opmerkingen op het voorlopig ontwerp te
maken. Het plan word toegelicht
middels een presentatie.
Wij zien u graag deze avond om
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het ontwerp toe te lichten en
vragen te stellen over het, maar
ook is het mogelijk om dit vanuit
huis te doen. Na 14 november
komt het voorlopig ontwerp met
een korte toelichting beschikbaar op de website.

Wilt u voor a.s. 27 november
reageren?
U kunt dit via een reactieformulier op de website
doen.

Informatie avond
Datum:

dinsdag 14 november 2017

Tijd:

Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Locatie:

Atolplaza, Ontmoetingsruimte, gelijk bij de
ingang ziet u deze aan uw linkerhand.

Website: www.lelystad.nl/goOostrandpark
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Zand
Als de straten opgehoogd
worden, ontstaat er hoogteverschil met uw voortuin. U bent u
zelf verantwoordelijk voor het
ophogen van uw voortuin. Wij
adviseren u dit pas te doen nadat de stoep is opgehoogd, omdat u dan exact de ophoging ziet.
De eerste meter aansluitend
aan het openbaar gebied word
door onze aannemer meegenomen in de werkzaamheden.
De gemeente Lelystad biedt u de
mogelijkheid kosteloos zand aan
te vragen, met een maximum
van 3m3, ten behoeve van het
ophogen van uw toegang. Mocht

Parkeren

Reageren

!

Verlichting

Reageer op het
voorlopig ontwerp,
uiterlijk vóór
27 november 2017

u meer zand nodig hebben dan
kunt u dit zelf bestellen bij de
aannemer en met deze afrekenen. Dit zand kan direct in uw
voortuin gestort worden tijdens
de straatwerkzaamheden. Als
de aannemer bekend is, krijgt u
meer informatie over het bestellen van zand.

Gravel of grastegel?

Tijdens de werkzaamheden
moet u uw auto ergens
anders parkeren. U ontvangt
een brief waarin de locatie
en duur van de tijdelijke
parkeergelegeheid wordt
aangegeven.
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In de hoofdlus van het Oostrandpark ligt momenteel gravel. De
meningen over dit type verharding zijn verdeeld. De een wil
het gravel behouden zo blijkt
uit de gehouden bewonersenquete en de ander wil er
liever gras en een enkeling
bestrating.
De keuze willen wij aan de
bewoners voorleggen. De keuze
kan gemaakt worden tussen
nieuwe gravelstroken of grasbetontegels. De keuzes worden

toegelicht op de bewonersbijeenkomst en hierna kan er
via de website gestemd worden.

In uw wijk wordt er niets
gedaan aan de verlichting.
Er is voldoende verlichting.
Er worden echter enkele
lichtmasten beperkt in de
verlichting door overhangend groen. Wij vragen u
uw tuin terug te brengen tot
de erfgrens en de hagen te
snoeien.

Containers
Op verschillende locaties in uw
buurt zijn opstelplaatsen voor
afvalcontainers aangewezen.
Er wordt licht iets gewijzig in
de situatie dit kunt u zien in het
ontwerp.
Tijdens de werkzaamheden
moet u uw container mogelijk
op een andere opstelplaats
neerzetten. U ontvangt een brief
voordat de werkzaamheden
starten in uw straat. Hierin staat
ook de tijdelijke opstelplaats.

Bereikbaarheid
Om de overlast voor u tot een
minimum te beperken en de
bereikbaarheid voor nood- en
hulpdiensten te waarborgen
wordt het werk in verschillende
fasen uitgevoerd. Uw straat is
hierdoor meestal maar zo’n drie
weken niet bereikbaar. Uiteraard
wordt er tijdens die weken altijd
voor gezorgd dat uw woning
bereikbaar is voor voetgangers.

Voor mensen die slecht ter been
zijn of een bijzondere situatie
hebben, zoals een verhuizing,
verzorgen wij de bereikbaarheid
van de woning met loopschotten. Wij vragen u om tijdig deze
bijzondere situaties aan te geven
zodat wij hier rekening mee kunnen houden.
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