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 Beste meneer, mevrouw, 
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Binnenkort legt aannemer Afezo in opdracht van de gemeente Zaanstad nieuw riool aan.  

Dit doet zij in: 

 De Vlasblomweg, tussen de Roode Wildemanweg en de Noorddijk; 

 De Noorddijk, tussen De Witte Paardweg en de Cor Bruijnweg; 

 Het Noordeinde, tussen de Cor Bruijnweg en de Evertsenstraat. 
 

In deze brief leest u wat de werkzaamheden inhouden en wat dit voor u betekent. 

 

Start werkzaamheden: 13 mei 2019 

Vanaf 13 mei treft Afezo voorbereidingen vooruitlopend op de rioolwerkzaamheden. Op deze datum 

starten zij met de aanleg van een tijdelijke verbreding op de Vlasblomweg.  

Vanaf 20 mei start de rioolaanleg in de Vlasblomweg. Deze lopen door tot 30 augustus.  

Van 19 augustus tot en met 30 november 2019 wordt het riool in de Noorddijk en het Noordeinde 

vervangen. Vanaf dat moment zijn alle werkzaamheden afgerond. 

 

Wat betekent dit voor u?  

Wij proberen de overlast van de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Tijdens de uitvoering 

blijft uw woning of bedrijf bereikbaar, maar dient u met de onderstaande zaken rekening te houden. 

 

Bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden blijven de wegen zo veel mogelijk open voor al het verkeer. De 
Vlasblomweg wordt in de berm plaatselijk verbreed zodat er altijd 2 rijbanen voor verkeer langs de 
werkzaamheden beschikbaar blijven. Ook de aanliggende bedrijven blijven in overleg bereikbaar.  
 

Tijdens de werkzaamheden in de Noorddijk en het Noordeinde wordt de weg plaatselijk versmald of 

tijdelijk omgeleid.  

 Van 19 augustus tot 4 oktober wordt gewerkt in de Noorddijk: ter hoogte van Meneba tot aan 
de Vlasblomweg. Met Meneba wordt de bereikbaarheid afgestemd.  

 Van 7 oktober tot 1 november is de Noorddijk tussen de Vlasblomweg en de Cor Bruijnweg 
voor motorvoertuigen afgesloten. Het te vernieuwen riool ligt daar midden in de weg. De 
afsluiting wordt tijdig met borden aangegeven. 

 Dit geldt ook voor het Noordeinde, tussen de Cor Bruijnweg en de Evertsenstraat. Deze straat 
is tussen 28 oktober en 29 november afgesloten voor motorvoertuigen. 

(Brom-)fietsers en voetgangers kunnen wel altijd langs de werkzaamheden.  

De aannemer plaatst tijdig tekstborden met daarop de mogelijke omleidingsroutes. Ook als de datums 

wijzigen wanneer de wegen zijn afgesloten. 
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Huisvuilinzameling 

De afvalcontainers worden door HVC / externe inzamelaar opgehaald buiten het werkvak. U wordt 

verzocht om op de gebruikelijke ophaaldag uw container buiten het werkgebied te plaatsen. Over de 

alternatieve verzamellocatie wordt u nader geïnformeerd. 

Bij het aanmelden van het grofvuil bij HVC (tel.nr. 0800-0700) dient u aan te geven dat de straat is 

opgebroken en duidelijk af te spreken waar het grofvuil moet worden aangeboden.  

 

Voorwerpen 

Om de voortgang van de werkzaamheden zoveel mogelijk te garanderen, vragen wij u om 

voorwerpen, die van u zijn maar in de openbare ruimte staan, vroegtijdig weg te halen. Als de 

gemeente Zaanstad voorwerpen moet verwijderen, zullen de hiermee gepaard gaande kosten helaas 

bij u in rekening worden gebracht. 

 

Parkeren 

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw auto niet op de gebruikelijke parkeerplaats parkeren. Als 

werkzaamheden in de buurt van uw woning worden uitgevoerd, vragen wij u om uw auto ergens 

anders in de wijk te parkeren.  

 

Hoe informeren wij u verder  

Op de website www.buitengewoon.zaanstad.nl vindt u meer informatie over het project. Klik door naar 

Projecten > Noordeinde. Op deze website kunt u de vorderingen volgen. 

 

Twee weken voordat de werkzaamheden starten, neemt Afezo met de aangrenzende bewoners of 

bedrijven contact op om de werkzaamheden en eventuele gevolgen door te nemen. In dit overleg 

worden de eventuele tijdelijke maatregelen besproken.  

 

Als er ingrijpende wijzigingen op de planning plaats vinden, communiceert Afezo dit met een 

aanvullende nieuwsbrief. 

 

Voor vragen met betrekking tot de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer Jaap van den 

Bosch. Hij is hoofduitvoerder van Afezo en is op werkdagen van 07:00 tot 16:30 uur bereikbaar op 

telefoonnummer 020 – 561 2090. 

U kan uw vragen ook mailen naar omgevingsmanager@afezo.nl. 

 

Voor overige vragen kunt u met mij contact opnemen via telefoonnummer 14075. 

 

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens Jaap van den Bosch, 

 

 

 
 
Marcel Strating, 

projectleider Ingenieursbureau 
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