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BEWONERSBRIEF 
 
 

Aan Bewoners van de Saendelverlaan en Dorpsstraat 585 – 1080 in Assendelft 
Datum brief 30-4-2020 
Onderwerp Aanpassingen 4 rotondes en 2 kruisingen in Assendelft 
Betreft Rectificatie vanwege gewijzigde uitvoeringsplanning 
 
 
Geachte bewoner, 
 
 
In opdracht van Gemeente Zaanstad gaan wij van Gebr. Van der Veekens BV wegwerkzaamheden 
uitvoeren aan 4 rotondes en 2 kruisingen in uw buurt. Dit betreft kruispunt Dorpsstraat 829 t/m 837, drie 
rotondes te Saendelverlaan, kruispunt Waterrijklaan – Noorderveenweg en rotonde Noorderveenweg – 
Dorpsstraat.  
 
 Middels deze brief willen wij u informeren over de uit te voeren werkzaamheden. 
 
 Let op: De uitvoeringsplanning is gewijzigd t.o.v. de eerder verspreide bewonersbrief van Gemeente 
Zaanstad. Dit i.v.m. een verkeerd overgenomen startdatum. Werkzaamheden aan rotonde Noorderweg – 
Dorpsstraat worden uitgevoerd vanaf 11 mei i.p.v. 9 mei.  
 

Kruispunt Dorpsstraat 829 t/m 837 
 
Vanaf 6 mei zullen wij starten met het aanpassen van verkeersborden en markeringen aan de fietskruising 
ter hoogte van de Dorpsstraat huisnr. 829 t/m 837. Hierbij zal de kruising volledig worden afgesloten.  
 
Gedurende de werkzaamheden zal er een omleiding van toepassing zijn (zie overzichtstekening op de 
achterzijde).Wij verzoeken u vriendelijk om vóór 6 mei 7:00 uur uw auto elders in de wijk te parkeren. Wij 
zullen door middel van borden aangeven waar er niet geparkeerd mag worden. 
 

Rotondes Saendelverlaan / kruispunt Waterrijklaan - Noorderveenweg 
 
Vanaf 7 mei zullen wij starten met het aanpassen van verkeersborden en markeringen aan de volgende 
rotondes / kruispunt: 
- Rotonde Saendelverlaan - Rangeerder  
- Rotonde Saendelverlaan - Jura 
- Rotonde Saendelverlaan - Ambachtslaan  
- Kruispunt Waterrijklaan - Noorderveenweg 
 
Bovengenoemde locaties zullen gedeeltelijk worden afgesloten, verkeersregelaars zullen het verkeer met 
de nodige instructies doorgang verlenen. Fietsers worden verzocht af te stappen en waar nodig gebruik te 
maken van het voetpad.  
 

Rotonde Noorderveenweg - Dorpsstraat 
 
Vanaf 11 mei zullen wij kasseienstroken en busvriendelijke drempels aanbrengen op rotonde 
Noorderveenweg – Dorpsstraat. De rotonde zal gedeeltelijk wordt afgesloten. Verkeer kan met de nodige 
instructies van verkeersregelaars gebruik blijven maken van de rotonde.  
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Overzichtstekening locaties 
 
Onderstaand een overzichtstekening met locaties waar u wegwerkzaamheden kunt verwachten.  
De genoemde uitvoeringsdata zijn onder voorbehoud van de voortgang en weersomstandigheden. 
 

 
Aanspreekpunt 
 
Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij onze uitvoerder Johnny Spijk. 
Hij telefonisch te bereiken op 075 – 616 04 10.  
 

Nog vragen? 

 
Heeft u verder nog vragen met betrekking tot de werkzaamheden? Neem dan contact op met 
ondergetekende. Een email kunt u versturen naar ovanderwal@gebrvanderveekens.nl of stuur een bericht 
via het contactformulier op onze website www.gebrvanderveekens.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De heer Otto van der Wal, 
Projectleider, Gebr. Van der Veekens BV  
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