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NR. VRAGEN / WENSEN ANTWOORD

1 Vandaag ontving ik uw brief inzake de herinrichting van de parallelweg. Hierover heb ik de volgende 

vragen/verzoeken. Ik woon op het hoekhuis en op de tekening staat voor mijn huis een een achttal hokjes 

waarvan ik de betekenis daarvan niet terug kan vinden. Kunt u mij zeggen wat dat inhoudt? Bovendien zie ik 

geen parkeerplek voor mijn woning, hoezo niet? Als ik uit het raam kijk, ga ik straks direct tegen een boom 

aankijken, dat heb ik liever niet. Is het mogelijk de boom een paar meters meer naar het noorden te plaatsen 

waar geen enkele bewoner er last van gaat ondervinden? 

Dit is een symbool dat gebruikt word om het trottoir aan te geven.

2  Bovendien zie ik geen parkeerplek voor mijn woning, hoezo niet? In het nieuwe bijgewerkte ontwerp is hier een parkeervak ingetekend. De 

tussenruimte tussen het opstapje van het huis en het parkeervak is dan wel smal 

(ca. 1,00m). Indien hier klachten over komen, dan wordt deze parkeerplaats 

weggehaald en vervangen door trottoirtegels.

3 Als ik uit het raam kijk, ga ik straks direct tegen een boom aankijken, dat heb ik liever niet. Is het mogelijk de 

boom een paar meters meer naar het noorden te plaatsen waar geen enkele bewoner er last van gaat 

ondervinden? 

De nieuwe boom staat in de lijn met de bestaande bomen en is zo gesitueerd dat 

de afstand tussen de bomen gelijk is. De nieuwe boom handhaven wij op deze 

locatie.

4 Is het de bedoeling dat de nis tussen nr 54 en 56 mee word genomen met het bestraten? Nee, de perceelgrens is gelijk aan de gevellijn. De nis is u uw perceel. U bent wel 

vrij om de aannemer een prijsopgave te vragen, zodat u dit eventueel op eigen 

kosten laat uitvoeren.

5 I am the new owner of nr. in Heijermansstraat in Zaandam.

The previous owner advised me to change the connection of the sewer in order to connect it directly to the 

municipal network and that the better timing to do it should be when works were being done in the street (it will 

be next month).

For me to take care of this, I would appreciate some guidelines from you:

1.       Do I need a licence to do this?

2.       How many meters does the tube have to be outside the house to be connected?

3.       My neighbour and I, we share a septical tank and he agrees with this change, but before we take any 

action we need to know how much it costs. Do you have this information?

I have another question, related to the foundations. Will you be monitoring it when working in the street? If so, 

on which area of the street?

Your help is really appreciated.

Thank you very much in advance.

I need more information, to give you the right answer. I will let a colleauge of mine 

contact you to see the situation and look at the possibilities. 

Voor start uitvoering worden vooropnamen van de panden gemaakt. Dit zal door het het bedrijf Monsjou uitgevoerd worden. Van Monsjou krijg u een informatiebrief en een mogelijkheid om een afspraak in te 

plannen.
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