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Geachte mevrouw, mijnheer,
Er wordt volop gewerkt aan de herinrichting van de Oostvaardersdijk. Zoals we in de vorige brief
hebben aangegeven ontvangt u met deze brief informatie over de bereikbaarheid van de woonboten.
Informatie over de uitvoering
• In de periode tot woensdag 6 mei 2020 worden er verschillende werkzaamheden uitgevoerd
Dit in en vanuit de bermen van de rijweg tussen de Houtribweg en de woonboten. De rijweg is
in deze periode niet afgesloten maar er kan wel hinder zijn door de werkzaamheden.
• Vanaf woensdag 6 mei a.s. zijn de woonboten bereikbaar vanaf de Saerdam. De inrit vanaf de
Houtribweg is per 6 mei afgesloten.
• Na vrijdag 3 juli 2020 zijn de woonboten weer bereikbaar vanaf de Houtribweg.
• Tijdens de uitvoeringsperiode 6 mei t/m 3 juli 2020 is het toegestaan om auto’s tijdelijk op de
rijweg te parkeren mits het werkverkeer vanaf de Saerdam het werkgebied kan betreden. Wij
willen u daarbij vragen om uw voertuigen aan één zijde van de rijweg te parkeren.
• Zodra de parkeerplaatsen zijn vernieuwd, kunt u daar uw auto weer parkeren.
Alle werkzaamheden duren naar verwachting tot medio juli 2020. Wij begrijpen dat de
werkzaamheden overlast kunnen geven. Wij en de aannemer hopen die zoveel mogelijk voor u te
beperken.
Wilt u meer weten?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer E.
Buijsman, projectleider groot onderhoud, 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. De vorige brief over de uitvoering kunt u hier ook
terug lezen. Volg ook Facebook GrootOnderhoudLelystad voor actuele informatie over uw wijk.
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