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In de Broekenbuurt wordt sinds januari het riool vervangen en de openbare ruimte opnieuw ingericht. Een aantal bewoners van de Bennebroekstraat hebben al die tijd uitzicht op een berg grond aan de Houtveldweg. Helaas hebben wij u tot nu toe nog niet geïnformeerd over de aanleiding en toekomst van deze tijdelijke grondopslag. Met deze brief wil ik dat alsnog doen.  
Aanleiding en omvang grondopslag Bij het graven van het nieuwe riool komt grond vrij. Het was de bedoeling om dit direct weer te gebruiken voor het dicht maken, maar de grond bleek hier niet voor geschikt. Het onmiddellijk afvoeren en storten van grond kost veel geld. Hierdoor hebben we de grond moeten opslaan totdat er een economisch verantwoorde nieuwe bestemming is gevonden. Door de onverwacht grote hoeveelheid grond is de opslagplaats veel groter dan wij hadden verwacht.  
Hoe verder Momenteel ligt alle grond op een relatief klein oppervlak waardoor de berg hoog is geworden. De komende weken verlagen we dit door het te verdelen over een groter oppervlak. Daarvoor zal de opslagplaats wel een stuk moeten worden uitgebreid. We verwachten dat de stuifoverlast hierdoor afneemt. Uit de buurt zal er nog steeds enige grond vrij komen. Dit zal zoveel mogelijk terplekke in de bermen en plantvakken worden verwerkt. De overblijvende grond wordt naar de Houtveldweg vervoerd.   
Tot november blijft de berg Ondertussen hebben we een nieuwe plek gevonden voor de grond. Bij een in oktober op te starten project elders in Zaanstad ontstaat behoefte aan ophooggrond. De grond zal uiterlijk in november naar deze locatie worden gebracht. Na afloop van het Broekenbuurtproject ruimt de aannemer de opslagplaats volledig op.  
Bel of mail gerust als u nog vragen heeft U zult nog enige tijd hinder ondervinden van de opslagplaats, maar wij proberen de overlast in omvang en tijdsduur te beperken. Ik hoop dat u begrip kunt opbrengen voor deze situatie. 
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