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ONDERWERP

Start werkzaamheden herinrichting Weverstraat in Krommenie

DATUM
ONS KENMERK

Beste bewoner,
Binnenkort start aannemer Boogaard met de herinrichting van de Weverstraat. In deze brief leest u
wat hij gaat doen en wat dit voor u betekent.
De werkzaamheden
In de Weverstraat wordt op een aantal plaatsen het riool vervangen. Er vinden werkzaamheden plaats
aan de openbare verlichting en er komen nieuwe lantaarnpalen. Bij de kruising met de Heiligeweg
komen nieuwe verkeerslichten. Langs de Iepen- en Weverstraat komen brede fietsstroken. In een
later stadium worden de kastanjebomen geplant. Bij de Iepenstraat en het eerste gedeelte van de
Weverstraat worden alleen fietsstroken aangebracht en zijn geen andere werkzaamheden gepland.
Waar dat nodig is, worden de straat en voetpaden ongeveer 10 cm opgehoogd, vanwege de zakking
van de afgelopen jaren. Het hoogteverschil dat hierbij mogelijk ontstaat met uw inrit of tuinpad wordt
door het ophogen van de eerste meter van de verharding op uw erf geleidelijk overbrugt.
Vanaf 15 juni start Boogaard met de werkzaamheden
De aannemer werkt in meerdere fases om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Voor elke
deelfase informeert Boogaard de aanliggende woningen met een bewonersbrief.
Wat betekent dit voor u?
Wij begrijpen dat het werk overlast zal veroorzaken. Wij proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen.
Tijdens de uitvoering blijft uw woning of bedrijf bereikbaar, maar houdt u rekening met het volgende:
-

Bereikbaarheid:
Tijdens de werkzaamheden sluiten wij de rijweg af. Doorgaand autoverkeer is niet meer
mogelijk. Het verkeer wordt omgeleid door middel van borden. Parkeren op eigen terrein of
dichtbij uw woning is tijdelijk niet mogelijk. (Brom-)fietsers en voetgangers kunnen altijd langs
de werkzaamheden. Woningen en winkels blijven te voet bereikbaar.

PAGINA

gemeente Zaanstad

2/2

Werkgebied

Hoe informeren wij u verder?
Op de website www.buitengewoon.zaanstad.nl vindt u meer informatie over het project. Klik door naar
Projecten > Herinrichting Weverstraat. Hier kunt u volgen hoe het werk verloopt.
Voor vragen kan u terecht bij Niels de Jong van Boogaard
Tijdens de uitvoering houdt de heer N. (Niels) de Jong van de aannemer Boogaard Infra BV u op de
hoogte van de voortgang. Hij is het aanspreekpunt als u meer informatie wilt of als u vragen,
opmerkingen of klachten hebt. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van uw woning of garage,
problemen met achtergebleven materialen en vragen over de planning. Ook voor afstemming over
bevoorrading of bij verhuizingen kunt u hem bereiken per e-mail op bedrijfsbureau@boogaardinfra.nl
of telefonisch via 0252-672591.
Voor overige vragen kunt u met mij contact opnemen via telefoonnummer 14075.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Oscar Kramer,
projectleider Ingenieursbureau

