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 Beste bewoner, 
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Vorig jaar vertelden wij u dat het riool in de Jan de Wittestraat en de Kogerhout vervangen moet worden.  
Binnenkort start aannemer Antea met dit project. Tegelijk werkt aannemer Stam&Co namens Liander op 

twee plekken aan de gasleiding. In deze brief leest u wat de aannemers gaan doen en wat dit voor u 

betekent. 

 

Vanaf 31 augustus start Antea met de werkzaamheden 

Dit duurt ongeveer tot en met 11 december. 

 Eerst plaatst Antea op het grasveld in de Zwarte Bonsemstraat een keet. Op het grasveld in de 

Stationsstraat en in de Jonge Zwaanstraat komt een tijdelijk opslagterrein voor materialen. 

 Vanaf 7 september vernieuwt Stam&Co de gasleiding in het pad tussen de huisnummers 91 en 

111. Aansluitend werkt zij twee dagen op de hoek Kogerhout-Jan de Wittestraat. 

 Als Stam&Co klaar is in het pad, start Antea daar om het riool te vervangen. Onderaan de pagina 

is schematisch aangegeven wat de werkvolgorde is. 

 

Wat betekent dit voor u? 

Wij begrijpen dat het werk overlast gaat veroorzaken. De aannemers proberen dit zoveel mogelijk te 

voorkomen. Tijdens de uitvoering blijft uw woning of bedrijf bereikbaar, maar houdt u rekening met het 

volgende: 

 

- Bereikbaarheid: 

Met borden is duidelijk gemaakt waar de werkzaamheden zijn. De Jan de Wittestraat en 

Kogerhout zijn niet of zeer beperkt voor auto’s bereikbaar als in de straat gegraven wordt. 

Voetgangers en (brom-)fietsers kunnen er altijd lopend langs. 

- Huisvuilinzameling: 

HVC haalt de afvalcontainers op een andere locatie op dan u gewend bent. Over deze 

verzamelplek krijgt u nog bericht. Bij het aanmelden van het grofvuil geeft u aan dat de straat is 

opgebroken en spreekt u duidelijk af waar u het grofvuil aanbiedt. 

- Voorwerpen: 

Om het werk zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij u voorwerpen die van u zijn, maar in 

de openbare ruimte staan, weg te halen. Als de gemeente Zaanstad voorwerpen moet 

verwijderen, zijn de kosten helaas voor u. 

- Parkeren:  

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw auto niet op de normale plek parkeren. Als 

werkzaamheden in de buurt van uw woning plaatsvinden, wilt u uw auto dan ergens anders in de 

wijk parkeren? Als u een invalideparkeerplaats heeft, krijgt u een andere parkeerplek. 
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Hoe informeren wij u verder?  

Op de website www.buitengewoon.zaanstad.nl vindt u meer informatie over het project. Klik door naar 

Projecten > Koog aan de Zaan > Jan de Wittestraat.  

 

De aannemer informeert u over de voortgang  

Dat doet zij met een huis-aan-huisbrief. Bijvoorbeeld als er delen van de straat worden afgesloten en dat 

u de auto op een andere plek moet parkeren. 

 

Voor vragen kan u terecht bij Arjan Kouwenhoven  

Hij is de uitvoerder van Antea en op werkdagen van 08:00-16:00 uur bereikbaar op telefoonnummer 06-

51225075. Ook kunt u bellen met Niels van Essenveld of Teo Stuivenberg. Zij houden namens de 

gemeente toezicht op de werkzaamheden. Niels is bereikbaar via telefoonnummer 06-42920982, 

Teo via 06-58002010. 

 

Voor overige vragen kunt u met mij contact opnemen via telefoonnummer 06-52485906. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Marcel Strating, projectleider Ingenieursbureau 

 

 
 

  

Meer informatie over het ontstaan van een project en wat er allemaal bij komt kijken? 

Door je camera op de QR-code te richten kom je rechtstreeks uit bij een ons filmpje op Youtube. 

Lukt dit niet? Ga dan naar Youtube en gebruik de zoekterm ‘’projecten openbare ruimte’’.  

 

http://www.buitengewoon.zaanstad.nl/

