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Start werkzaamheden herinrichting Harenmakersbuurt
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ONS KENMERK

Beste bewoners,
Binnenkort start aannemer Germieco met de herinrichting van uw buurt. In deze brief leest u wat wij
gaan doen en wat dit voor u betekent.
Wat gaan we ook al weer doen?
Wij vervangen de bestrating over de hele breedte en richten de openbare ruimte opnieuw in.
Daarnaast vervangen wij het riool bij het Olieslagerspad en J.A. Laanplein (voor een deel).
Waar dat nodig is, worden de straat en voetpaden ongeveer 10 cm opgehoogd, door de zakking van
de afgelopen jaren. Het kan zijn dat hierdoor hoogteverschil ontstaat met uw inrit of tuinpad. Wij
hogen de eerste meter op uw terrein op.
Vanaf 26 oktober begint Germieco met de werkzaamheden
Germieco is bezig met de voorbereiding van de uitvoering. Ze starten volgende week op het
Boerenpad.
Het hele project is opgedeeld in verschillende fasen en duurt tot eind april 2021. De detailplanning van
de fasen kunt u zien op de website. Uiterlijk 20 oktober staat deze op www.buitengewoon.zaanstad.nl.
Per fase ontvangen de direct aanwonenden een brief van de aannemer met meer informatie over
parkeren en de huisvuilinzameling.
Hoe houden we uw woning en of bedrijf bereikbaar?
Om de overlast voor u te beperken voert Germieco de werkzaamheden in delen uit, namelijk stroken
van ongeveer 80 meter. Uw woning kan tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Houd rekening met
wegomleidingen en dat u dan niet vlakbij uw eigen woning of bedrijf kunt parkeren. Lopend kunt u
altijd bij uw woning komen. Er komen borden met de wegomleidingen. Nood- en hulpdiensten
informeren wij per week en kunnen als dat nodig is altijd het werkvak voorbij.
Parkeren op eigen terrein is soms niet mogelijk
Bewoners die parkeren op eigen terrein moeten bij werkzaamheden vlakbij de woning tijdelijk ergens
anders in de buurt parkeren.
Basisschool, Atletiekvereniging en Duivenvereniging
Wij zijn ons bewust van de aanwezige verenigingen en basisschool Hannie Schaft. Wij informeren hen
apart en wij houden rekening met hun bereikbaarheid.
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Voorwerpen in de openbare ruimte
Heeft u voorwerpen in de openbare ruimte staan? Dan vragen wij u die op tijd weg te halen. Dit geldt
ook voor bloempotten, bankjes, schutting- en schuurdelen die over de erfgrens komen, en
overhangend groen. Dit moet verwijderd zijn tot en met de erfgrens, zodat er ruimte ontstaat om de
werkzaamheden uit te voeren.
Als de gemeente Zaanstad voorwerpen moet weghalen, zijn de kosten helaas voor u.
Waar vindt u andere informatie en waar kunt u heen met uw vragen?
Tijdens de uitvoering houdt de heer R. (Ruud) ten Have van de aannemer Germieco u op de hoogte
van de voortgang.
Hij is contactpersoon voor uw vragen, opmerkingen of klachten. 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 hem bereiken per e-mail
r.tenhave@germieco.nl of telefonisch 06-3818 5969.
Op de website www.buitengewoon.zaanstad.nl vindt u meer informatie over het project. Klik door naar
Projecten > Zaandam > Harenmakersbuurt.
Voor overige vragen kunt u contact met mij opnemen via het algemene telefoonnummer 14075 of
o.kramer@zaanstad.nl.

Met vriendelijke groet,

Oscar Kramer,
projectleider Ingenieursbureau

Meer informatie over het ontstaan van een project en wat er allemaal bij komt kijken?
Door je camera op bovenstaande 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’’.

