
 

 

 
 
 

                                                                                        
               Aan de bewoner/gebruiker van dit pand 
         
 
Contactpersoon Telefoonnummer 
N. de Jong 0252-67 25 91 
  
 
Datum Bijlage(n) 
26-06-2020 - 
 
Ons Kenmerk Uw kenmerk 
BGI205196 - 
 
Onderwerp:  Rioleringswerkzaamheden Weverstraat Krommenie 
  
Geachte heer/mevrouw, 
 
Via deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die wij namens de gemeente Zaanstad gaan 
uitvoeren. Deze werkzaamheden brengen voor u misschien enige hinder met zich mee, maar wij doen 
onze uiterste best om dit zoveel mogelijk te beperken.   
 
Vanaf vrijdag 3 juli 7:00 wordt gestart met de rioleringswerkzaamheden. In onderstaande tekening is 
met het rode vlak aangegeven waar wij aan het werk zijn, hierna genoemd ‘werkgebied’. 
 
 

 
 
  



 

 

Tijdens de uitvoering zal uw woning te voet bereikbaar blijven, maar dient u met de onderstaande 
zaken rekening te houden. 
 
Huisvuilinzameling:  

- De afvalcontainers worden door HVC opgehaald buiten het werkgebied. U wordt verzocht 
om op de gebruikelijke ophaaldag uw container buiten de afzetting van het werkgebied te 
plaatsen. Anders wordt deze niet geleegd; 

- 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 wordt aangeboden.  

 
Parkeren:  

- Tijdens de werkzaamheden kunt u uw auto niet voor de deur en soms ook niet in de straat 
parkeren. Wij vragen u uw auto op de toegestane parkeerplaatsen buiten het werkgebied te 
parkeren. 

 
Met vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de Niels de Jong terecht door middel van: 
• Telefonisch contact, tijdens kantooruren, via tel: (0252-672591); 
• Per e-mail bedrijfsbureau@boogaardinfra.nl. Wij streven er naar om uw mail binnen 2 

werkdagen te beantwoorden.   
 
Bereikbaarheid en planning: 
Op de website https://buitengewoon.zaanstad.nl/projecten vindt u de meest recente informatie over de 
herinrichting. 
 
Mochten wij uw vraag niet meteen kunnen beantwoorden, dan zullen wij hierover contact op nemen 
met de gemeente Zaanstad.  
 
        
Met vriendelijke groet,      
 
 
 
N. de Jong 
Boogaard Infra BV  
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