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Geachte mevrouw, mijnheer,
We gaan groot onderhoud uitvoeren op het parkeerterrein aan Schouw 15. Vanaf 30 september 2019
start de aannemer met de voorbereidingen. We verwachten dat de werkzaamheden half december
2019 klaar zijn. Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden en de planning.
Uitstel groot onderhoud parkeerterrein Schouw 12
Het groot onderhoud aan het parkeerterrein aan Schouw 12 wordt uitgesteld. Eind juli 2019 hebben
we u per brief hierover geïnformeerd. Reden voor het uitstel is het besluit van de gemeenteraad over
een nieuw schoolgebouw voor basisschool De Kring. Het nieuwe schoolgebouw wordt gebouwd naast
de huidige locatie. Als het nieuwe gebouw klaar is, wordt het oude schoolgebouw gesloopt. Deze
plannen hebben gevolgen voor de inrichting van het parkeerterrein. Als de plannen voor het nieuwe
schoolgebouw zijn uitgewerkt, maken we een ook een plan voor het inrichten van de openbare ruimte,
waaronder het parkeerterrein.
Aannemer en werkzaamheden
De aannemer, die het groot onderhoud aan het parkeerterrein aan Schouw 15 uitvoert, is
Aannemersbedrijf De Wilde B.V. uit Lelystad. De werkzaamheden bestaan uit:
• Vanaf 30 september 2019 plaatst de aannemer een werkkeet en begint hij met het weghalen van
het groen.
• Vanaf 7 oktober 2019 begint het werk aan de weg en het parkeerterrein. Tijdens de
werkzaamheden is het parkeerterrein niet beschikbaar. We vragen u ergens anders in de wijk te
parkeren. Voor bewoners aan de woonstraat Schouw 15 is er altijd 1 weg beschikbaar als inrit.
We geven dit met borden aan.
• Als het groot onderhoud aan de weg en het parkeerterrein klaar is, gaat een groenaannemer het
openbaar groen aanplanten. Dit zal begin volgend jaar worden uitgevoerd.
Gebakken materiaal rijweg
In afwijking van het toegestuurde definitief ontwerp passen wij geen nieuwe signaalbruine
betonstraatstenen toe in het verlengde van de woonstraat Schouw 15. In de tekening is dit
aangegeven met legenda nummer 3. Er worden gebakken klinkers toegepast welke vrijkomen uit een
ander groot onderhoudsproject in Lelystad. Dit sluit beter aan op de bestaande gebakken klinkers van
de woonstraat Schouw 15 en is tevens het duurzaam hergebruiken van materialen.

Wat kunt u zelf doen?
We hebben de werkzaamheden uitgebreider beschreven in de bijlage bij deze brief. U leest daarin ook
wat u zelf kunt doen. Zo zorgen we met elkaar ervoor dat de aannemer het werk goed kan uitvoeren.
Hoe lang duren de werkzaamheden?
Het project is in drie fasen opgedeeld. De aannemer zal u per fase een brief sturen wanneer deze
werkzaamheden worden uitgevoerd. U vindt meer informatie online op
www.lelystad.nl/goschouw1215. U kunt ook op de hoogte blijven via de Facebook-pagina
GrootOnderhoudLelystad. Het is goed om te weten dat de planning kan veranderen, bijvoorbeeld door
weeromstandigheden.
De werkzaamheden duren tot ongeveer half december 2019, mits er geen wijzigingen in de planning
komen. We realiseren ons dat de werkzaamheden overlast geven. We doen ons best de overlast
zoveel mogelijk te beperken.
Wilt u meer weten?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de
heer C. Makine van de gemeente. Dit kan via telefoonnummer 14 0320 of per e-mailadres
goschouw12-15@lelystad.nl.
Met vriendelijke groet,
namens het college van de gemeente Lelystad

Leny Dikken, Projectmanager Groot Onderhoud

