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Start werkzaamheden Jan Steijnstraat - Paukenhof

Beste bewoner,
Binnenkort gaan wij het riool in de Jan Steijnstraat schoonmaken en voorzien van een nieuwe
beschermlaag. Daarnaast knappen wij volgend jaar de openbare ruimte in uw buurt op. De plannen
hiervoor willen wij graag aan u presenteren.
Schoonmaken riool Jan Steijnstraat
Het riool in de Jan Steijnstraat is nog goed en het is zonde om deze te vervangen.
Wel is het nodig om het riool schoon te maken en een beschermlaag in de buis aan te brengen.
Vanaf 28 september begint GMB Rioleringstechniek met de werkzaamheden
Dit duurt ongeveer tot en met 5 oktober 2020. De aannemer houdt u op de hoogte over hoe het gaat.
Wij begrijpen dat het werk overlast gaat veroorzaken
De aannemer probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen.
Tijdens de uitvoering blijft uw woning of bedrijf bereikbaar, maar houd rekening met het volgende:
-

Bereikbaarheid
U kunt wat overlast ondervinden als de aannemer met een vrachtwagen in de straat aan het
werk is. U kunt meestal langs het werk rijden. Volg de aanwijzingen van de aannemer.

-

Geluid en geur
De werkzaamheden aan het riool kunnen enige geluidsoverlast geven. Ook kan het zijn dat
het aanbrengen van de beschermlaag een geur afgeeft. Dit is niet nadelig voor uw
gezondheid. De werkzaamheden duren van 7:00 uur tot 17:00 uur.

-

Parkeren
Het kan voorkomen dat u door de werkzaamheden enkele parkeerplaatsen niet kunt
gebruiken. Er staan borden. Wij vragen u om deze parkeerplaatsen vrij te houden.

Voor vragen over het schoonmaken van het riool kan u terecht bij Niels van Esseveld
Hij is toezichthouder en op werkdagen vanaf 7:00 uur bereikbaar via telefoonnummer 14075.
Ook kan u bellen met Ron Greven, hij is directievoerder en bereikbaar via 06-5264 7011.
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Opknappen openbare ruimte
Verder wordt in 2021 de openbare ruimte opgeknapt. Delen van het riool en de bestrating zijn aan
vervanging toe en gaan we vernieuwen. Het groen krijgt ook een opknapbeurt. We vervangen de
straatverlichting door duurzame Led-verlichting. Op het kaartje onder aan deze brief staat het
werkgebied.
Geen inloopavond, wel meedenken over het ontwerp
Normaalgesproken zou er een inloopavond zijn, waarop u de plannen kon bekijken en uw
opmerkingen aan ons kon meegeven. Vanwege het coronavirus mogen wij helaas geen
bewonersavond organiseren.
Om u toch de mogelijkheid te geven om te reageren, hebben wij de tekeningen met uitleg op onze
plannen op de website geplaatst: www.buitengewoon.zaanstad.nl > kies voor projecten > Zaandijk >
Paukenhof.
Geef tot 12 oktober 2020 uw reacties en suggesties door via het digitale reactieformulier op de
website. Als u geen internet heeft, vraag dan een reactieformulier op via telefoonnummer 14075.
Deze wordt thuisgestuurd.
Wij verzamelen alle reacties en verwerken deze waar mogelijk in het definitieve ontwerp
Het definitieve ontwerp en het overzicht van de ontvangen reacties plaatsen wij op de website.
In een overzicht leggen wij uit waarom wij bepaalde suggesties wel of niet meenemen. Soms is er
bijvoorbeeld te weinig ruimte of spreken verschillende wensen elkaar tegen.
Neem gerust contact op bij vragen
U kunt mij bellen via de gemeentelijke informatielijn: 14 075 (lokaal tarief).

Met vriendelijke groet,

Iwan van Straalen,
projectleider Ingenieursbureau
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Meer informatie over het ontstaan van
een project en wat er allemaal bij
komt kijken?
Door je camera op bovenstaande QRcode 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’’.

Aan: de bewoners van dit adres

Datum 21 september 2020

Onderwerp: uitvoering rioolrenovatie
Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van de gemeente Zaanstad renoveert GMB Rioleringstechnieken B.V. binnenkort het
rioolstelsel in uw straat. Dat doen wij met de zogenoemde kousmethode. Door in het bestaande
hoofdriool een kunststofkous aan te brengen en uit te harden met uv-licht, ontstaat een compleet
nieuwe rioolleiding. Dankzij deze methode hoeft uw straat niet opengebroken te worden en blijft
eventuele overlast tot een minimum beperkt.
Aanbrengen kunststofvoering
Wij brengen via de put een kunststofvoering aan in het riool die wij uitharden met uv-licht. Deze
nieuwe naadloze buis neemt vervolgens de volledige functie van de oude buis over. Nadat de nieuwe
buis volledig is uitgehard (binnen één dag) frezen wij de aansluiting van uw huis weer open.
Om te controleren of de kunststofvoering succesvol is aangebracht, wordt het hoofdriool nogmaals
gereinigd en opnieuw geïnspecteerd.
Wat merkt u ervan?
Tijdens onze werkzaamheden komt wateroverlast bijna niet voor. Toch gebeurt het incidenteel dat er
tijdens de reiniging door luchtverplaatsingen water via de huisaansluiting binnenkomt. Dat houdt in
dat er water via het toilet omhoog kan komen. Het is daarom verstandig om het toiletdeksel naar
beneden te houden en eventueel af te dekken met iets zwaars (gevulde emmer). Geuroverlast na de
reinigingswerkzaamheden kunt u zelf snel verhelpen door de watersloten weer te vullen met water
(toilet doorspoelen en kranen even laten lopen). De geur zal dan snel verdwijnen. Daarnaast kan het
voorkomen dat de straat tijdelijk (deels) wordt afgesloten voor doorgaand rijverkeer. Dit kan enige
verkeershinder veroorzaken.
Wat vragen wij van u?
Om het riool te kunnen renoveren sluiten wij uw huisaansluiting op het hoofdriool tijdelijk af. Dat
houdt in dat u tijdelijk beperkt water kunt gebruiken. Dat betekent dat u best af en toe uw handen
kunt wassen of het toilet kunt doorspoelen. Het nemen van een douche, het draaien van een was of
het gebruiken van een vaatwasser is niet mogelijk. Aan het einde van de werkdag hebben we uw
aansluiting weer geopend en kunt u weer lozen op het riool. Daarnaast vragen wij u om uw auto niet
te parkeren binnen tien meter van een inspectieput. Dat zijn de grote vierkante putten met ronde
deksels (60 cm) in de straat.
Planning
Onze werkzaamheden vinden plaats van 28 september t/m 5 oktober. Afhankelijk van de situatie
kunnen de werkzaamheden tot in de avond plaatsvinden.
Meer informatie
Heeft u vragen over onze werkzaamheden? Of ervaart u overlast? Neem dan contact met ons op via
telefoonnummer 088 – 88 54 200 of via e-mail info@gmb.eu o.v.v. de uitvoerder Ruud Nieuwpoort.
Op www.gmbinuwbuurt.eu vindt u meer informatie over de werkzaamheden die wij in uw buurt
gaan uitvoeren.
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
GMB Rioleringstechnieken B.V. en Gemeente Zaanstad

