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Start werkzaamheden J.J. Allanstraat en Zuideinde e.o. te Westzaan

Geachte heer, mevrouw,
In opdracht van gemeente Zaanstad start aannemer Gebr. Beentjes GWW B.V. binnenkort met de
herinrichting van de J.J. Allanstraat en Zuideinde. Hierbij worden ook de Paradijsvogel, Klein
Engeland en Groene Jagerstraat meegenomen. In deze brief leest u wat de werkzaamheden
inhouden en wat dit voor u betekent.
Geen informatiebijeenkomst
De gemeente Zaanstad volgt de adviezen van het RIVM om te voorkomen dat het nieuwe coronavirus
zich verder verspreidt. Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens. Als er minder plaatsen zijn
waar veel mensen bij elkaar komen, dan kan de ziekte zich minder snel verspreiden. Om die reden
wordt er vooralsnog geen informatiebijeenkomst georganiseerd.
Verderop in deze brief staat hoe u wordt geïnformeerd over de werkzaamheden en waar u zelf
informatie kunt vinden.
Start werkzaamheden op 30 maart 2020
Vanaf 30 maart start Gebr. Beentjes GWW met de werkzaamheden en duren naar verwachting één
jaar. De aannemer houdt u op de hoogte over de voortgang.
Wat betekent dit voor u?
De werkzaamheden veroorzaken vast hier en daar enige overlast. Wij proberen dit 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 wordt de Allanstraat en Zuideinde afgesloten voor het
autoverkeer, maar in het weekend is de weg open. Tijdens de werkzaamheden worden er
omleidingen ingesteld. Wij adviseren u de aanwijzingen op de borden te volgen.
(Brom-)fietsers en voetgangers kunnen er altijd langs.
*Bij deze brief zit een presentatie met meer informatie over de bereikbaarheid.

-

Huisvuilinzameling:
De afvalcontainers worden door HVC opgehaald op een andere plek dan u gewend bent. U
wordt dan ook verzocht om op de gebruikelijke ophaaldag uw container buiten het werkgebied
te plaatsen. Over de alternatieve verzamellocatie wordt u nog geïnformeerd.
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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 werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt u verzocht voorwerpen die
van u zijn, maar in de openbare ruimte staan, vroegtijdig weg te halen. Als de gemeente
Zaanstad voorwerpen moet verwijderen, zullen de kosten hiervan helaas bij u in rekening
worden gebracht.

-

Parkeren:
Tijdens de werkzaamheden kunt u uw auto niet altijd op de gebruikelijke parkeerplaats of uw
oprit parkeren. Als er dichtbij uw woning gewerkt wordt, moet u de auto elders parkeren.
Tijdens de werkzaamheden worden er tijdelijke parkeerplaatsen ingericht om parkeerdruk te
verlagen. Elke fase krijgt een tijdelijke parkeervoorziening. Deze locaties worden per fase
gedeeld via de BouwApp en de brief.
Als u een invalideparkeerplaats heeft, zal in overleg met u een alternatieve parkeerplek
worden aangewezen.

Hoe informeren wij u verder?
In de bijlage is aangegeven hoe wij u informeren en waar u informatie kunt vinden.
Als onderdeel van deze informatie is er een speciale app beschikbaar, de BouwApp. Via deze app
wordt u ook geïnformeerd. De BouwApp is beschikbaar voor iOS (Apple) en Android en is
benaderbaar op zowel smartphone als tablet.
Vragen?
Tijdens de uitvoering is de heer F. Beentjes namens Gebr. Beentjes BV het aanspreekpunt voor
informatie, vragen, opmerkingen of klachten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bereikbaarheid van uw
woning of garage, problemen met achtergebleven materialen en vragen over de planning. U kunt hem
bereiken per e-mail op westzaan@beentjesgww.nl of telefonisch via 06-51146644.
Voor overige vragen kunt u contact met mij opnemen via het algemene informatienummer 14 075 of
via d.brasser@zaanstad.nl. Het ontwerp is ook te vinden op de website
https://buitengewoon.zaanstad.nl.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dennis Brasser
projectleider Ingenieursbureau

Riolering en herinrichting
Zuideinde en J.J. Allanstraat

Wie zijn wij ?
Gebr. Beentjes GWW B.V.
Aannemer grond-, weg- en waterbouw
Gevestigd in Uitgeest
Uitvoerende partij bij u in de straat

Waarom deze presentatie ?
Voor de uitvoering van de werkzaamheden bij u in de straat hebben wij een plan
van aanpak bedacht.
Een van de hoofdstukken is omgeving, waarin wij hebben beschreven op welke
manier wij het beste dit werk kunnen uitvoeren.
Onze aanpak wilden wij, voor de start van de werkzaamheden, tijdens een
informatiebijeenkomst presenteren.
Door de Corona uitbraak is het niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren en
moeten wij fysiek contact vermijden.
Met deze presentatie willen wij u op de hoogte brengen van onze plannen.

Fasering
We hebben de werkzaamheden in 5 hoofdfases verdeeld
1.

Weelbrug – Dolphijstraat

30 mrt – 26 jun 2020

2.

Dolphijnstraat – Dorpshuis De Kwaker

15 jun – 21 aug 2020

3.

Dorpshuis De Kwaker – Fa. Brinkman

27 jul - okt 2020

4.

Fa. Brinkman – Het Hoenstraat

5 okt – 18 dec 2020

5.

‘t Hoenstraat – Overtoom

4 jan – 26 mrt 2021

Bereikbaarheid
Doordeweeks is er hinder, in het weekend is er doorgang!
Wij verdelen de werkzaamheden per fase in drie verschillende werkvakken van
100 meter, die zich als een treintje voortbewegen binnen de fase
Met deze aanpak is voor fiets- en voetgangers altijd doorgang, voor autoverkeer
is er doordeweeks vanaf één zijde toegang en in het weekend is er doorgang.

Communicatie
“Westzaan wordt steeds mooier!”
Wij willen u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden en stand van
zaken. We doen dit op de volgende manier:
Maandelijks informatie bulletin
Persoonlijk contact
Tekstwagens aan beide zijden van het werk met bereikbaarheidsinformatie

Communicatie
Maandelijks informatie bulletin
Stand van zaken in de fase
Locatie van het werkvak
Updates
Specifieke informatie

Gepubliceerd op
De BouwApp
De Wessaner
Facebook
www.westzaan.nl

Communicatie
Persoonlijk contact
Wekelijks inloopspreekuur (wanneer dit i.v.m. Corona weer mogelijk is)
Brief met routekaart per fase
Voor aanwonenden in de fase
Doorlooptijd
Parkeren
Afval

Team
Team uitvoering
Projectleider

Uitvoerder

Frans Beentjes

Gerrit Beentjes

Gegevens
BouwApp
Riolering en herinrichting Westzaan

Contactgegevens
E-mail westzaan@beentjesgww.nl
Tel. 06-51146644 (Frans Beentjes)

