Aan de bewoner(s) van dit adres.

Lelystad
03 april 2019
Onderwerp
Herinrichting Oostvaardersdijk – definitief ontwerp

No. 19-059

Geachte mevrouw, meneer,
Op de (tweede) informatiebijeenkomst van 24 januari 2019, hebben wij u geïnformeerd over het
nieuwe inrichtingsplan van de Oostvaardersdijk, tussen Bataviahaven en werkeiland Lelystad-Haven.
Na deze bijeenkomst is het voorlopig ontwerp van het inrichtingsplan samen met de presentatie op de
website www.lelystad.nl/goOostvaardersdijk geplaatst.
Ontvangen reacties
Wij hebben een aantal reacties ontvangen op het voorlopig ontwerp. De meeste opmerkingen hebben
te maken met de nut- en noodzaak van drempels en hun vorm, de parkeeroverlast in de wijk en bij de
pier, maar ook over andere overlast bij de pier zijn er reacties ontvangen.
Ontvangen ideeën
In sommige reacties werd het idee aangedragen om eenrichtingsverkeer in te stellen en een fietsstraat
te maken op de dijk. Uit onderzoek blijkt dat er op een weg met eenrichtingsverkeer harder wordt
gereden. Daarnaast past de gemeente Lelystad alleen aparte fietsstraten toe op een hoofdfietsroute,
dat is het hier niet. Bij weinig drukte zal dit de snelheid van het autoverkeer niet verlagen. De dijk blijft
daarom tweerichtingsverkeer, waarbij de vorm en de locaties van de snelheidsremmende maatregelen
zoals gepresenteerd op het voorlopig ontwerp ongewijzigd zijn.
Ook is er een idee aangedragen voor een afscherming van het voetpad zodat fietsers hier geen
gebruik meer van maken. In het nieuwe inrichtingsplan worden fietssuggestiestroken in vlakke
betonstraatstenen uitgevoerd. Deze stroken bieden meer comfort voor fietsers dan de (huidige)
gebakken bestrating. Wij denken daarom dat fietsers geen gebruik meer gaan maken van het
voetpad.
Tenslotte er is verzocht om meer groen langs de dijk en/of ter plaatse van de drempels te maken.
Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij Mensen Maken de Buurt, via de website;
www.lelystad.nl/mensenmakendebuurt
Hoe ziet de nieuwe situatie eruit?
Het definitieve ontwerp kunt u bekijken op www.lelystad.nl/goOostvaardersdijk. U kunt hier inzoomen
op het deel wat voor u van belang is.
Parkeer onderzoek
Ook is er onderzoek naar parkeren in de wijk in uitvoering, waarbij de oplossingsmogelijkheden
worden onderzocht. Over de uitkomsten informeren wij u later.

Hoe nu verder?
De komende tijd maken we de plannen geschikt voor uitvoering en wordt er een aannemer gekozen.
De uitvoering van de werkzaamheden start naar verwachting in de tweede helft van 2019. Zodra we
dat precies weten informeren wij u weer.
Wilt u overlast melden?
Wij vragen u overlast te melden, via onze website www.lelystad.nl/meldingdoen.
Wilt u meer weten?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met
de heer F. Kroese of B.T.B. Kastermans van de gemeente Lelystad. Dit kan telefonisch op nummer
14-0320 of per mail op goOostvaardersdijk@lelystad.nl. Voor meer informatie over het groot
onderhoud, zie : www.lelystad.nl/goOostvaardersdijk.

Met vriendelijke groet,
namens het college van de gemeente Lelystad

B.T.B. Kastermans
Projectleider Groot Onderhoud Oostvaardersdijk

