Nieuwsbrief Schoener 17 & Schoener 26 t/m 36

Informatie over definitief ontwerp
Schoener 17 en 26 t/m 36
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over het definitief ontwerp voor Schoener 17 en 26 t/m 36. Op de informatiebijeenkomst van 5 maart 2019 hebben veel bewoners het voorlopig ontwerp bekeken. Andere bewoners hebben
hun reactie via de website doorgegeven. We willen alle bewoners die hun reactie op het voorlopig ontwerp hebben
doorgegeven bedanken. Het definitieve ontwerp kunt u bekijken op www.lelystad.nl/goschoener . Als u geen internet
heeft kun u telefonisch een papieren exemplaar opvragen. De contactgegevens vindt u onderaan deze brief.
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Stap 1. Onderzoek en inventarisatie
We zijn klaar met de onderzoeksfase. De resultaten uit de
enquête zijn bekeken en zoveel
mogelijk meegenomen in het
voorlopig ontwerp.

Stap 2. Schetsontwerp en voorlopig ontwerp
Met de gegevens die we tijdens
de onderzoeksfase hadden verzameld, hebben wij een schetsontwerp gemaakt. Deze hebben
wij voorgelegd aan de verschillende afdelingen.

Stap 3. Definitief ontwerp

te kijken of deze aansloot bij uw
wensen.

Uw reacties op het voorlopig
ontwerp zijn beoordeeld en
zoveel mogelijk verwerkt in
het definitief ontwerp. Dit
definitieve ontwerp is te zien
op:
www.lelystad.nl/goschoener.

Daarna hebben we een voorlopig
ontwerp gemaakt. Tijdens de
bijeenkomst op 5 maart 2019 en
via de website hebben wij u het
voorlopig ontwerp laten zien om

Stap 4. Technische tekeningen en contract
Het definitieve ontwerp vertalen
wij in technische tekeningen en
een contract. Als alle betrokken
afdelingen het ermee eens zijn,
wordt een aannemer gezocht.
Dan maken we een plan van
aanpak en de planning.

Stap 5. Uitvoering van werkzaamheden
Vervolgens gaat het werk voor
uw deur van start! De aannemer
informeert u op dat moment over
het verloop van de werkzaamheden wanneer u er mee te maken
krijgt. Het is de bedoeling om in
het eerste kwartaal van 2020 met
alle werkzaamheden te starten.
Deze planning kan nog verande-

ren. U wordt per brief geïnformeerd over de start van het werk
in uw straat. In totaal duurt het
groot onderhoud ongeveer 9 tot
12 maanden, daarna starten we
met de werkzaamheden aan het
groen.

van groen is seizoensgebonden,
daarom kan het zijn dat dit op
een later moment wordt geplant.
Is dit het geval, dan onderhoudt
gemeente Lelystad in de tussenliggende periode de nog niet
ingeplante groenvlakken.

Goed om te weten: de inplanting
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Ophogen voortuin
Op sommige plekken in uw wijk
is de grond verzakt, daarom
moet gemeente Lelystad de
straat ophogen. Door het ophogen ontstaat er hoogteverschil
tussen de straat en uw voortuin.
De aannemer zorgt ervoor dat
de bestrating in het openbaar
gebied wordt aangesloten op de
bestrating in uw tuin, tot maximaal één meter uw voortuin in.
Voor het ophogen van de rest
van uw toegangspad, stelt de gemeente gratis zand ter beschikking. Wilt u hier gebruik van
maken, dan kunt u dit aanvragen
bij de aannemer op het moment

Uitslag inzamelen restafval

dat deze bij u in de straat aan
het werk is. Zodra bekend is wie
de aannemer wordt, informeren
wij u nader.

De uitslag van de enquête
‘het nieuwe inzamelen’ is
bekend. De meerderheid van
de bewoners in uw buurt
heeft gekozen voor een
ondergrondse container voor
het restafval. In het ontwerp
hebben we de voorlopige
locaties van de ondergrondse
containers aangegeven. In
overleg met omwonenden
worden de definitieve locaties op een later moment (in
2019 of 2020) bepaald. Kijk
voor meer informatie op
www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen

Houd er rekening mee dat het
ophogen van uw tuin kosten met
zich meebrengt, deze zijn voor eigen rekening. De aannemer levert
zand voor de voortuin, niet voor de
achtertuin en ook geen tuinaarde.

Bereikbaarheid

We voeren het groot onderhoud
in verschillende fasen uit. Zo
heeft u hier zo min mogelijk last
van en kunnen nood- en hulp-

diensten het gebied altijd goed
bereiken. Uw straat is een paar
weken niet goed bereikbaar,
maar uw woning kunt u altijd te
voet bereiken. Voor mensen die
slecht ter been zijn of wanneer
u gaat verhuizen, plaatst de
gemeente loopschotten. Wij
vragen u om zo’n bijzondere
situatie op tijd aan ons door te
geven.

Geen internet

Dan kunt u gebruikmaken
van een van de computers in
de hal van het stadhuis (bij
de balie van Werk, Inkomen
en Zorg). Of bel naar 14 0320
en vraag naar Diana Hooi,
zij kan het ontwerp per post
toesturen.
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Informatie over gepland groot onderhoud in uw wijk
Dit onderhoud verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte en de
aantrekkelijkheid van de wijk voor de komende 15 jaar. De straten van
Schoener 17 nummers 8 t/m 16 en Schoener 36 nummers 15 t/m 37 zijn
later aangelegd, waardoor grootonderhoud nog niet nodig is. Er wordt
geen onderhoud uitgevoerd aan het fietspad tussen Schoener
en Tjalk.

Overzicht werkzaamheden
•

Opnieuw inrichten van de wijkontsluitingsweg in de wijk.

•

Woonstraten inrichten met duidelijke rijbaan en zijstroken.

•

Plaatsen van snelheidsremmers in de wijk, zoals verkeersdrempels.

•

Aanvullen / planten van groen.

•

Opnieuw inrichten van parkeerplaatsen en openbare ruimten.

•

Aanduiding opstelplekken minicontainers.

•

Aanpassen verlichting.

Opnieuw inrichten doorgaande weg in de wijk
Gemeente Lelystad wil de
doorgaande weg die vanuit de
Tjalk verder gaat in de Schoener
opnieuw inrichten. Om deze als
één doorlopende weg herkenbaar
te maken, worden dezelfde materialen gebruikt. Er komt nieuwe
antracietkleurige bestrating (de
rijbaan, inclusief fietsstrook,

wordt 6 meter breed), de stoepen
worden verbreed en belangrijke
kruisingen aan de weg worden
grotendeels gehandhaafd en zo
veel mogelijk bij elkaar geplaatst.
De bestaande bushalte bij Schoener 26 wordt verplaatst naar
Schoener 17, dichtbij de brug.

Snelheidsremmers
De doorgaande weg wordt ter
hoogte van de 4 kruisingen
verhoogd. Woonstraten die
langer zijn dan 100 meter worden voorzien van drempels.
Dit geldt ook voor de woonstraten die in buurt liggen van
speelplaatsen.

Parkeerplaatsen

De huidige parkeerplaatsen
krijgen allemaal dezelfde afmetingen conform de huidige
norm. Langs Schoener
26 en 33 worden nieuwe
parkeerplaatsen aangelegd.
Waar de parkeerdruk niet
hoog is, worden parkeerplaatsen verwijderd of verplaatst,
in ruil voor meer groen (o.a.
bij de kruising Schoener 33
en 34). De parkeerplekken

Herinrichten woonstraten
De woonstraten, behalve Schoener 26 krijgen een rijstrook en
twee zijstroken. Er komt geen
stoep. Aan één kant van de straat
komt een rode strook, waarin een
goot voor de waterafvoer wordt
geplaatst. Ook komen er nieuwe
lantaarnpalen en/of worden de
lantaarnpalen iets verplaatst. Aan
de andere
kant komt een smalle rode

aan de kopse kant van de
strook, om de rijstrook duidelijk
aan te geven. Deze strook wordt
van nieuw materiaal gemaakt.
Voor de grijze rijstrook wordt
bestaand bestratingsmateriaal
gebruikt.
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woonblokken (zoals Schoener
32), krijgen een stootrand
om te voorkomen dat er bij
het parkeren in de tuin wordt
gereden. Alle parkeerplaatsen
worden met nieuw materiaal
aangelegd.
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Informatie over gepland groot onderhoud in uw wijk
Pleinen

Riolering

Op een paar plekken in de wijk

en Schoener 36. Bij de nieuwe

Problemen en gebreken aan

komen auto, fiets en voetganger

pleinen vervalt het fietspad. Alle

de riolering in de wijk worden

samen. Deze plekken noemen we

weggebruikers zijn hier gelijk. De

verholpen.

verkeerspleinen. Deze pleinen

pleinen zijn te herkennen aan de

worden opnieuw ingericht zodat

rode bestrating en groenvakken

deze voor iedereen veiliger

met bomen. De parkeerplaat-

zijn. Het gaat om de pleinen bij

sen maken onderdeel uit van de

Schoener 33/34, Schoener 35

pleinen.

Materiaalgebruik
Huidige materialen worden
deels opnieuw gebruikt. Voor

Groen
Om het (over)zicht in de straten te
verbeteren, worden lage planten en struiken vervangen voor
onderhoudsvriendelijk groen, dat
de bodem snel bedekt. Langs de
doorgaande weg wordt waar mogelijk de groenstrook verbreed.
In de woonstraten en langs het
groengebied richting Tjalk, worden zieke bomen gekapt.
Deze worden deels vervangen
door nieuwe bomen van dezelf-

de doorgaande weg wordt
nieuw antracietkleurige bede soort. In de woonstraten, in
het verlengde van Schoener 32,
komen laag groen en bomen.
Aan de noordkant van de wijk
worden lage planten tussen de
parkeerplaatsen vervangen door
gras. Op deze manier kunnen
de parkeerplaatsen makkelijker
worden gebruikt en het terrein
kan beter worden onderhouden.
Ook komt er een voetpad langs
het water.

Opstelplekken minicontainers
Als bewoner kunt u op verschillende plekken langs de doorgaande weg uw minicontainers
kwijt. Deze plekken blijven voor
een deel hetzelfde, maar in de
woonstraten worden de opstelplekken zo veel mogelijk naar de
buitenrand verplaatst (Schoener
33 en 38). Deze nieuwe locaties
zijn te herkennen aan de containertegel in de bestrating. In uw
wijk worden de drie voorlopige locaties voor de ondergrondse containers aangegeven: Schoener 26
(zuidzijde), Schoener 32 (midden)

strating gebruikt. In de woonstraten wordt de bestaande
grijze bestrating hergebruikt,
gecombineerd met nieuwe
rode stenen bij de stroken
aan de zijkant. De stoepen en
achterpaden worden aangelegd in grijsbetonnentegels.
De parkeerplaatsen zijn te
herkennen aan een grijze rand
en zwarte binnenkant.

Verlichting

en Schoener 35 (noordzijde). Alle
locaties worden opnieuw bekeken
en zijn onder voorbehoud.
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Om overal voldoende licht te
hebben en een rustig beeld in
de wijk te creëren, wordt de
huidige verlichting verbeterd.
Alle lantaarnpalen worden
zo veel mogelijk in één lijn
geplaatst. Het kan dus zijn
dat lantaarnpalen verplaatst
worden.
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Start werkzaamheden groot onderhoud

Contactgegevens
Mailadres:

Het streven is om begin 2020
met alle werkzaamheden te
starten. Deze planning kan nog
aangepast worden. Wij houden
u op de hoogte.

goschoener17-26-36@lelystad.nl

Telefoonnummer:
14-0320, contactpersoon
Diana Hooi.
Website:
www.lelystad.nl/goschoener
Wij zijn ook te vinden op de
Facebookpagina
GrootOnderhoudLelystad.

Melding maken
Ziet u problemen die niet kunnen wachten tot het groot onderhoud? Meld deze dan:
1. Via het webformulier www.lelystad.nl/meldingdoen

Altijd op de hoogte

2. Via de MijnGemeente app.
3. Per e-mail gemeente@lelystad.nl
4. Telefonisch via 14 0320, keuze 3
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We houden u via de nieuwsbrieven, Facebookpagina
en website van gemeente
Lelystad op de hoogte. U
kunt op www.lelystad.nl/
goschoener op elk gewenst
moment alle informatie over
de geplande werkzaamheden
terugvinden.
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