
 

 

 

 
 

Datum: 21 oktober 2020 

Kenmerk: 201038-gs-001 

Betreft: Start fase 1a 

 

 

Geachte bewoner, 

 

Graag informeren wij u over onze werkzaamheden van fase 1a van het project herinrichting 

Harenmakersbuurt te Zaandam. 

 

Aanstaande maandag 26 oktober starten wij met onze werkzaamheden in fase 1a. De werkzaamheden bestaan 

onder andere uit het opbreken van de bestrating, het verwijderen van een aantal bomen, en het opnieuw 

inrichting van de openbare ruimte, waaronder het aanbrengen van de nieuwe bestrating. De definitieve 

inrichting van de openbare ruimte wordt per fase gerealiseerd. Het werkvak van fase 1a betreft het Boerenpad 

(zie tekening achterzijde brief).  

 

Bereikbaarheid en parkeren 

Tijdens onze werkzaamheden sluiten wij het werkvak in zijn geheel af, waardoor u niet in het werkvak kunt 

parkeren. Wij verzoeken u om uw auto vanaf maandag 26 oktober 7:00 uur elders in de wijk te parkeren. De 

woningen langs het werkvak houden wij te voet bereikbaar door middel van loopschotten.  

 

Huisvuil  

Wij vragen u om uw rolcontainer buiten het werkvak te plaatsen, zodat de vuilnisdienst uw kliko kan ledigen. 

Dit kan bijvoorbeeld aan de uiteinden van het werkvak. Wanneer u uw container aan de weg plaatst is het 

belangrijk dat de rolcontainer duidelijk zichtbaar zijn voor de vuilnisdienst. Ook helpt het om zoveel mogelijk 

rolcontainer bij elkaar te zetten, zodat de aanbiedplaats duidelijk is, indien u niet in staat bent uw rolcontainer 

buiten het werkvak te plaatsen kunnen wij u assisteren.  

 

Voorwerpen in de openbare ruimte: 

Wij verzoeken u dringend om voorwerpen zoals bloempotten, bankjes, schuttingen en overhangend groen 

van struiken die van u zijn, maar in de openbare ruimte staan, vroegtijdig weg te halen. 

De voorwerpen moet verwijderd zijn tot en met de erfgrens, zodat er ruimte ontstaat om de 

werkzaamheden uit te voeren.  

Door het op tijd verwijderen voorkomt u belemmering van de werkzaamheden en kunnen we de voortgang 

van het werk zoveel mogelijk garanderen.  

Als de gemeente Zaanstad voorwerpen moet verwijderen dan worden de hiervoor gemaakte kosten helaas 

bij u in rekening gebracht. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Ruud ten Have. Ruud is 

telefonisch bereikbaar op 06-38 18 59 69 of via info@germieco.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gerald Singer 

Werkvoorbereider 
  



 

 

 

 

 


