Aan de bewoner(s) van dit adres.

Lelystad
20 september 2019
Onderwerp
Uitstel werkzaamheden Oostvaardersdijk

No. 19-117

Geachte mevrouw, mijnheer,
We hebben u in april 2019 per brief laten weten dat we in de tweede helft van 2019 gaan starten met
de herinrichting van de Oostvaardersdijk. We stellen de werkzaamheden uit naar volgend jaar (2020).
In deze brief leggen we uit waarom we de werkzaamheden uitstellen.
Langere levertijden en stormseizoen
Voor de werkzaamheden aan de Oostvaardersdijk zijn diverse soorten materialen nodig. Deze
materialen zijn besteld, maar de levertijden zijn langer dan gepland. Daarnaast geldt dat de
Oostvaardersdijk een primaire waterkering is. Er gelden strenge eisen voor het uitvoeren van
werkzaamheden aan deze dijk. Bijvoorbeeld dat er niet gewerkt mag worden tijdens het stormseizoen,
dat loopt van 1 oktober tot 15 april.
Start in 2020
Vanwege de langere levertijden en het komende stormseizoen kunnen we niet alle werkzaamheden
op tijd afronden. Daarom hebben we besloten het gehele project uit te stellen tot na het stormseizoen.
Dat betekent dat we de herinrichting van de Oostvaardersdijk starten vanaf 15 april 2020. We
informeren u als de exacte startdatum bekend is.
Aannemer bekend
De aannemer die de werkzaamheden aan de Oostvaardersdijk gaat uitvoeren is inmiddels bekend. Dit
is Aannemersbedrijf De Wilde B.V. uit Lelystad.
Wilt u meer weten?
Voor meer informatie over de herinrichting van de Oostvaardersdijk kijkt u op de website
www.lelystad.nl/goOostvaardersdijk. Hier vindt u bijvoorbeeld het definitief ontwerp van het
inrichtingsplan van de Oostvaardersdijk. U kunt ook op de hoogte blijven via de Facebook-pagina
GrootOnderhoudLelystad.
Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de
heer F. Kroese of de heer B.T.B. Kastermans van de gemeente Lelystad. Dit kan via e-mailadres
goOostvaardersdijk@lelystad.nl of telefoonnummer 14 0320.
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