
 

 

Van Wijnen Lelystad B.V. | Pascallaan 36A | 8218 NJ | Lelystad  

0320 – 23 03 00 | lelystad@vanwijnen.nl | www.vanwijnen.nl | KvK 39036445  

 
Geachte lezer, 
 
Wij zijn inmiddels toe aan de volgende bewerking aan de woningen in de Duinvoet. De fundering en 
grondwerkzaamheden zijn gereed en er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de installatie onder 
de vloer.  
 
Woensdag a.s., 30 november, zullen wij hier de begane grondvloeren op leggen. Ten tijde van deze 
werkzaamheden zullen wij de Duinvoet net als tijdens het leggen van de funderingsbalken afsluiten. 
 
Nadat de vloeren zijn gelegd zullen wij vrijdag 2 december de straat voorbereiden op de plaatsing van 
de casco’s, dit houd in de weg te voorzien van stalen rijplaten en het omzetten van het hekwerk. Hiervoor 
zullen wij zoals in onderstaande afbeelding de gehele weg voor enige tijd afsluiten en zal deze weg niet 
meer gebruikt kunnen worden voor fiets- en autoverkeer. Dit doen wij om een ieders veiligheid te kunnen 
garanderen, er zal deze periode veel bedrijvigheid plaats vinden.  
 

 
 
De auto’s kunnen gebruik maken van de doorsteek aan de duinvoet. En uiteraard zullen de aanliggende 
woningen te voet te bereiken blijven. 
 
Maandag week 49 start het plaatsen van de betreffende casco’s, wij zetten alles op alles om deze dit 
jaar nog gereed te hebben staan. Wij zullen dan ook voor onze kerstsluiting week 52 en week 1 de weg 
weer begaanbaar maken voor de buurt. 
 
Na de kerstsluiting zullen er nog een aantal werkzaamheden volgen waarbij wij de straat voor een 
periode de helft zullen moeten afsluiten, hierdoor blijft de weg begaanbaar voor de buurt. In de 2e week 
van Januari hebben wij hier de exacte planning voor en zullen wij u hier verder over informeren. 
 
Mocht u vragen hebben ten aanzien van bovenstaand spreek ons gerust aan of kom langs bij ons in de 
keet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Projectteam Duin en Water fase 2 

Bewoners Houtribhoogte   
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