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ONDERWERP Definitief ontwerp & start herinrichting Joke Smitsingel en omgeving 

  

  

 Beste bewoner, 
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In juni heeft u een brief gekregen met het voorlopig ontwerp. Wij hebben veel reacties ontvangen. De 

reacties hebben wij meegenomen in het ontwerp. Het voorlopig ontwerp is nu veranderd in een 

definitief ontwerp. In deze brief leest u wat er verandert in uw buurt. 

 

Parkeren 

- Enkele bomen worden gekapt en niet meer terug geplant. Hier komen parkeervakken. 

- Parkeren langs de sloten kan niet. Dit omdat de ruimte te klein is en wij zeer dure technische 

voorzieningen als damwanden moeten plaatsen. Mogelijk dat het trapveld naast Aletta 

Jacobsstraat 3 als parkeerterrein gaat dienen, maar hiervoor moet een bestemmingsplanwijziging 

worden gevolgd. Wij informeren de omwonenden apart over de aanpak. 

- Enkele huizen hebben en houden een zijuitgang bij hun achtertuin waar de schuren geen 

achteruitgang hebben in de steeg. 

- Tussen parkeervakken en huizen of schuttingen komt een opstaande betonband met een strook 

van 80 cm om te voorkomen dat auto’s tegen de huizen of schuttingen komen. 

- Bewoners met een parkeergelegenheid in de voortuin verzoeken wij om van deze voorziening 

gebruik te maken om de parkeerdruk in de wijk te verminderen. 

- Parkeervakken krijgen normale straatstenen. De geplande grastegels zijn niet haalbaar omdat er 

heel intensief gebruik gemaakt wordt van dit parkeerterrein. 

 

Groen  

Uit onderzoek is gebleken, dat alle sierperen en 6 kogelacacia’s moeten worden vervangen. Deze 

bomen hebben een levensverwachting van minder dan 10 jaar. Hiervoor is een kapvergunning 

aangevraagd. De landschapsarchitect maakt een nieuw bomenplan. De nieuwe bomen blijven even 

groot als de huidige bomen. De blijvende kogelacacia’s snoeien wij in het voorjaar van 2021. 

 

Openbare verlichting  

De lantaarnpalen in de wijk vervangen wij tijdens de herinrichting. Er komen nieuwe palen met 

energiezuinige led-verlichting. 

 

Wij hogen de straten en de stoepen ongeveer 25 cm op  

- De grond zakt in Zaanstad. Velen van u hebben de tuin in de afgelopen jaren al opgehoogd. U 

kunt zelf buiten nameten wat het gevolg op uw tuin is als wij de stoep ongeveer 25 cm ophogen. 

Afhankelijk van de bodemdaling zal dat op de ene plaats 25 cm zijn en op andere plaatsen wat 

minder.   
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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 ons filmpje op Youtube. 

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

- Als bewoner bent u zelf verantwoordelijk voor het ophogen van uw tuin en putten in de stegen. Als 

uw tuin op dezelfde hoogte ligt als het voetpad nu ligt, adviseren wij u de eerste meter van uw tuin 

leeg te maken van bestrating en andere materialen, voordat wij met het werk beginnen. 

Beplanting kunt u laten staan. De aannemer vult dan de eerste meter van uw tuin aan met zand of 

grond. Het tuinpad naar uw voordeur en\of uw oprit bestraten wij over deze eerste meter opnieuw. 

Uw woning blijft hierdoor bereikbaar. Als wij klaar zijn kunt u de rest van uw tuin op de goede 

hoogte terug brengen. 

 

Riool 

- De huisaansluitingen van riool naar de grens van uw voortuin worden vervangen. Uw voortuin 

hoeft niet open te worden gemaakt en kan blijven zoals het is. 

- In de periode van het vervangen van het diepriool bij de Simone de Beauvoirstraat komt een 

tijdelijke brug over de sloot bij Aletta Jacobsstraat 12 naar de Brederodestraat. Dit doen we om de 

wijk te ontsluiten. 

- Er komen nieuwe regenwaterputten in het stukje Rietwijkstraat, aansluitend aan de Simone de 

Beauvoirstraat. 

 

Wij hebben een definitief ontwerp gemaakt  

Het nieuwe ontwerp staat op de website buitengewoon.zaanstad. Deze kunt u vinden op 

www.buitengewoon.zaanstad.nl  > kies voor projecten > Assendelft > Joke Smitsingel. 

 

Wij starten begin november met de uitvoering van het werk   

Het werkt duurt tot eind november 2021. Voordat wij starten krijgt u nog een brief van de aannemer 

over de fasering en de planning van het werk. In die brief staan de contactpersonen van de aannemer 

en de gemeente. Deze informatie komt ook op de website Buitengewoon.Zaanstad. 

 

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. Over de huisvuilinzameling krijgt nu nog bericht. HVC haalt de afvalcontainers op 

een andere plek op dan u gewend bent. Bij het aanmelden van het grofvuil bij de gemeente geeft u 

aan dat de straat is opgebroken en spreekt u duidelijk af waar u het grofvuil neerzet.  

 

Neem gerust contact op bij vragen  

U kunt mij bellen via de gemeentelijke informatielijn: 14 075. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Cees Fleur,  

projectleider Ingenieursbureau 

 

 
 

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

