
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. Dolphijstraat – Dorpshuis De Kwaker 15 jun – 21 aug 2020

3. Dorpshuis De Kwaker – Fa. Brinkman       27 jul - okt 2020

4. Fa. Brinkman – 't 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)


