Nieuwsbrief Schouw 12 en 15

Inloopavond groot onderhoud Parkeerterrein
Schouw 12 en 15
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van
het groot onderhoud van de
parkeerterreinen aan de Schouw
12 en 15 in uw wijk. Daarnaast
nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst.
Tijdens de inloopbijeenkomst
presenteren wij u het voorlopig
ontwerp en is er gelegenheid
om uw opmerkingen op het
voorlopig ontwerp te maken.
Het plan wordt toegelicht met
panelen. Er zijn medewerkers
van de gemeente aanwezig om
uw vragen te beantwoorden.
Wij zien u graag op de inloopbijeenkomst om het voorlopig
ontwerp te bekijken en hierop
te reageren. Het is ook mogelijk
om vanuit huis online te reageren op het ontwerp.

Na 20 september 2018 komt het
ontwerp met een korte toelichting beschikbaar op de website.
U kunt reageren via het reactieformulier op de website.

Wilt u vóór 5 oktober 2018
reageren?

Inloopbijeenkomst
Datum:

donderdag 20 september 2018

Tijd:

tussen 19.30 en 21.00 uur

Locatie:

Basisschool De Kring, Schouw 12-03

Website: www.lelystad.nl/goschouw1215
Tip: Uit ervaring blijkt dat veel mensen meteen om 19.30 uur
aanwezig zijn. Als u op uw gemak het ontwerp wilt bekijken, dan
adviseren wij u wat later op de avond te komen. Dan is het wat
rustiger. U bent welkom tot 21.00 uur.
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Reageren

Planning

!

Reageer op het
voorlopig ontwerp
vóór 5 oktober 2018.

In de eerste helft van 2019
starten naar verwachting de
werkzaamheden in uw buurt.
Dit werk bestaat voornamelijk
uit het weghalen van bomen en
groen, in voorbereiding op de
werkzaamheden aan de bestrating. Vervolgens beginnen de
bestratingswerkzaamheden.
Zodra de aannemer bekend is
volgt een gedetailleerde planning. U krijgt uiteraard een brief
voordat de werkzaamheden in
uw straat beginnen. Het werk
duurt ongeveer 5 maanden in
totaal. Aansluitend volgen de
groenwerkzaamheden.

Gebreken aan de openbare ruimte
Ziet u mankementen die niet
kunnen wachten tot het groot
onderhoud in uw wijk

uitgevoerd wordt? Dan kunt u dit
op de volgende manier melden:

1. Via de MijnGemeente app
2. 24 uur per dag via het
webformulier. Deze is te
vinden op:
www.lelystad.nl/meldingdoen.

3. Via e-mail:
gemeente@lelystad.nl
4. Telefonisch via 14 0320,
keuze 3 (zowel tijdens
openingstijden als daarbuiten)
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dit moment wordt aan alle
woners in Lelystad gevraagd
welke manier zij hun restal willen aanbieden: in een
ergrondse
container of een
Verlichting
ra container bij huis. Deze
ultaten wachten wij af. Wij inmeren u over de consequenvoor het groot onderhoud
en volgende brief.

men met afvalinzamelbedrijf
C hebben wij gekeken naar de
te locatie voor het aanbieden
de containers.

het schetsontwerp is dit
gegeven met blauwe viertjes. De opstelplaatsen zijn
De verlichting
wordt
aanget gewijzigd
en zoveel
mogeOp het ontwerp kunt
bij elkaarpast.
gezet,
om overlast
u zien waar lichtmasten
de hoeveelheid
containers
te
geplaatst worden.
Binnen het
rkomen. projectgebied
Daarnaastwordt
heeft
het
ledverlichtingvan
geplaatst.
elkaar zetten
de opstelatsen als voordeel dat HVC

de containers makkelijker kan
legen.

Overhangend groen
Om de onderhoudswerkzaamheden goed uit te
kunnen voeren, heeft
de aannemer voldoende werkruimte nodig. Wij
verzoeken u daarom om
het overhangende groen te
snoeien of te verwijderen,
zodat de aannemer goed bij
de opsluitband langs de tuin
kan komen. Ook vragen wij u
vriendelijk om het hekwerk
dat op of over de opsluitband
staat, tijdelijk te verwijderen
en later terug te plaatsen.

U heeft kunnen stemmen
over de manier waarop u het
restafval wilt laten inzamelen in uw wijk: via een
Tijdens de werkzaamheden moet
u uw container mogelijk op eenondergrondse afvalcontainer
of een extra vierde bak. De
andere plaats neerzetten. U ontuitslag hiervan nemen wij
vangt hierover een brief voordatmee binnen dit project.

de werkzaaheden starten in uw
Samen met afvalinzamelbestraat. Hierin wordt ook de tijdedrijf HVC hebben wij gekeken
lijke opstelplaats vermeld.
naar de beste locatie voor

Bereikbaarheid

Om de overlast van de werkzaamheden voor u tot een
minimum te beperken en om de
bereikbaarheid voor nood- en
te waarborgen,
t ter beenhulpdiensten
zijn of voor
menwordt het werk in verschillende
e een bijzondere
situatie
fasen uitgevoerd.

Afvalinzameling

geven zodat wij hier rekening
mee kunnen houden.

en (zoals een verhuizing)
Uiteraard zorgen wij er tijdens
sen wij loopschotten
zodat
die periode voor dat
uw woning
te voet bereikbaar
is. Voor menoning bereikbaar
is. Wij
sen die slecht ter been zijn of
n u om tijdig
deze bijzoneen bijzondere
situatie hebben,
zoals
een
verhuizing,
verzorgen
situaties aan te geven zodat
wij de bereikbaarheid van de
er rekening
mee kunnen
woning met loopschotten.
en.

het aanbieden van de containers. In het schetsontwerp is
dit aangegeven met blauwe
vierkantjes. De opstelplaatsen zijn licht gewijzigd en
zoveel mogelijk bij elkaar
gezet om overlast door de
hoeveelheid containers te
voorkomen. Daarnaast heeft
het bij elkaar zetten van de
opstelplaatsen als voordeel
dat HVC de containers makkelijker kan legen.

Wij vragen u om tijdig deze
bijzondere situaties aan te
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ning. U krijgt een brief voordat
de werkzaamheden in uw straat
beginnen. Het werk duurt ongeveer 3 maanden. Aansluitend
volgen de groenwerkzaamheden.

Fasering
Fasering
De gemeente werkt projectmatig aan groot onderhoud. Dat wil
zeggen van grof naar fijn, steeds dichter naar het eindresultaat.
Onderstaande afbeelding laat dit zien.
Uitvoeren inventarisaties in de wijk:
- Mening van bewoners
- Eigen inventarisaties
- Verzamelen en bespreken gegevens
Maken ontwerp:
- Voorlopig ontwerp
- Interne beoordeling van het ontwerp
- Beoordeling ontwerp door bewoners
- Definitief ontwerp
Werkvoorbereiding:
- Bestektekeningen en bestek
- Selecteren aannemer
Uitvoering werkzaamheden:
- Voorbereiding aannemer
- Uitvoering werkzaamheden aan de bestrating
- Uitvoering werkzaamheden aan het groen
Beoordeling bewoners van het ontwerp:
- Tijdens deze fase wordt u geïnformeerd over het voorlopig
ontwerp en heeft u de mogelijkheid om hierop te reageren.
Over voor uw als bewoner belangrijke tussenstappen wordt u uiteraard vooraf
geïnformeerd, zoals de stap “Beoordeling bewoners van het ontwerp.”
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www.lelystad.nl/gowowhorst
Ook plaatsen wij updates op
onze Facebookpagina
GrootOnderhoudLelystad.

Parkeren
Contactgegevens
Tijdens de werkzaamheden
Heeft
vragen
dient uu uw
autoen/of
ergens anopmerkingen
overUde
ders te parkeren.
ontvangt
nieuwsbrief?
een brief waarin de locatie
en periode van de tijdelijke
U
kunt een mail sturen
naar:
parkeergelegenheid
wordt
meldpuntGO@lelystad.nl
of
aangegeven.
bellen met Freek Kroese,
telefoonnummer 14-0320.
Kijk voor meer informatie
ook op:
www.lelystad.nl/goschouw1215
Ook plaatsen wij updates op
onze Facebookpagina
GrootOnderhoudLelystad.

Parkeren
Tijdens de werkzaamheden
dient u uw auto ergens anders te parkeren. U ontvangt
een brief waarin de locatie
en periode van de tijdelijke
parkeergelegenheid wordt
aangegeven.
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