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Definitief ontwerp Harpstraat en aanpak riool

Beste bewoner,
Begin juli 2020 heeft u van ons een brief ontvangen met de keuze tussen 2 ontwerpen voor het hofje
Harpstraat. Alle huishoudens van de Harpstraat mochten hun stem uitbrengen tussen ontwerp A
(ontwerp met extra parkeren) en ontwerp B (huidige situatie geoptimaliseerd).
Keuze valt op het alternatief ontwerp B
Ongeveer 50% van de huishoudens heeft hun stem uitgebracht. Hierbij koos afgerond 40% voor ontwerp
A en 60% voor ontwerp B. De keuze is gezien de meerderheid van de stemmen dus gevallen op
ontwerp B.
Het definitief ontwerp voor de buurt kunt u vinden op de website www.buitengewoon.zaanstad.nl > kies
voor projecten > Zaandijk > Harpstraat.
Aanpassing riool Harpstraat
Zoals eerder aangekondigd hebben de meeste woningen van de Harpstraat een gezamenlijke
rioolaansluiting richting het hoofdriool. De belangenvereniging heeft ons het signaal gegeven dat er soms
problemen met het riool zijn. De gemeente vindt het belangrijk om nu voor een duurzame oplossing te
gaan.
Deze gezamenlijke rioolpijp is aangelegd tijdens de bouw van de woningen en loopt langs de funderingen
parallel door de voortuinen richting het hoofdriool. Als ergens een verstopping is hebben vaak meerdere
woningen daar last van. Om deze problemen in de toekomst te voorkomen wil de gemeente graag alle
woningen een eigen rioolaansluiting aanbieden. Hierdoor komt de gezamenlijke rioolaansluiting te
vervallen.
Het gaat volgens onze informatie om huisnummers:
- 7 t/m 22
- 26 t/m 28
- 38 t/m 65.
Dit betekent wel dat er in uw voortuin een nieuwe aansluiting aangelegd moet worden. Dit is vaak onder
het pad naar uw voordeur. De verwachting is dat deze werkzaamheden 1 à 2 dagen per woning duren.
De oude gezamenlijke leiding wordt afgedopt zodat we niet door uw hele voortuin hoeven te graven.
Tijdens de werkzaamheden kunnen wij dan ook het regenwater scheiden van het rioolwater. Er komt een
aparte afvoer richting de Tuinsloot. Hierdoor verandert het gemengde riool in een nieuw gescheiden
stelsel. Een duurzame oplossing!
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Geen kosten voor de bewoners
Aan de werkzaamheden zijn geen kosten verbonden. De aannemer maakt een afspraak en komt bij u
langs om de situatie op te nemen. Zodra uw woning aan de beurt is, wordt u hierover geïnformeerd. Na
de aanleg van de nieuwe aansluiting wordt uw tuin, groen en bestrating netjes weer hersteld door de
aannemer.
Wij hopen dat alle bewoners hiervan het belang inzien zodat de Harpstraat weer toekomstbestendig is.
Nu is de kans om het riool te vernieuwen. Het is daarom wel noodzakelijk dat iedereen meedoet. Mocht u
op voorhand onverhoopt problemen hiermee hebben of meer informatie willen ontvangen dan kunt u met
mij contact opnemen.
De planning
De planning is om in januari 2021 te starten met de werkzaamheden in uw buurt. Het project duurt circa 8
maanden. De aannemer stuurt u vlak voor de start van het werk een brief met de fasering en de exacte
planning.

Met vriendelijke groet,

Thijs Koelemeijer, projectleider Ingenieursbureau

