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 Beste bewoner, 
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Vorig jaar schreven wij u dat wij het riool gaan vervangen en de straat opnieuw gaan inrichten. In deze 

brief leest u wat wij gaan doen en wat dit voor u betekent. 

 

Vanaf 4 januari 2021 begint Boskalis met de werkzaamheden 

Dit duurt ongeveer tot en met november 2021. De aannemer houdt u op de hoogte over hoe het gaat. 

 

Het drinkwaterbedrijf PWN is gestart met het vervangen van haar waterleiding 

Hiervoor haalde Boskalis al op sommige plekken struiken weg.  

 

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: 

Het riool vervangen wij straat voor straat. Als het riool in de straat erin ligt, richten wij de straat 

opnieuw in. Dat duurt ongeveer 70-140 dagen per straat. 

In deze periode kunt u niet voor uw deur parkeren. We zorgen er wel voor dat de hulpdiensten bij 

uw woning kunnen komen. 

Voetgangers kunnen altijd langs de werkzaamheden. (Brom)fietsers moeten afstappen en langs 

het werk lopen.  

Een deel van de Martin Luther Kingweg bestraten we niet gelijk terug na de rioolwerkzaamheden. 

Deze weg gebruikt Boskalis om materialen te vervoeren. Als deze weg gelijk met nieuwe stenen 

wordt bestraat, ontstaat er veel schade. 

 

- 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 bij de gemeente geeft u aan 

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

 

- Voorwerpen: 

Heeft u voorwerpen in de openbare ruimte staan? Zoals een hek, een bankje? Dan vragen wij u 

deze weg te halen. Zo kan het werk zo snel mogelijk worden gedaan. Als de gemeente Zaanstad 

voorwerpen moet verwijderen, zijn de kosten helaas voor u. 
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- Werken in de voortuin (Bristolroodstraat) en afsluiten gebruiksovereenkomst 

In de Bristolroodstraat ligt de waterleiding in de grond van de gemeente. Deze leiding loopt langs 

de schuurtjes en zijn bij veel bewoners in gebruik. PWN haalt de leiding eruit. Dit kan overlast 

geven voor uw tuin. 

 
Als de leiding eruit is gehaald, krijgt u de mogelijkheid om de grond als voortuin te gebruiken. Om 
de afspraken tussen u en de gemeente goed te regelen, willen wij dit vastleggen met een 
gebruiksovereenkomst. De afdeling Grondzaken stelt deze op en kost u niets. Met deze 
overeenkomst mag u de strook gemeentegrond blijven gebruiken.  

 

- Parkeren:  

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

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 tijdelijk een andere parkeerplek. 

 

De struiken vervangen wij door gras 

Op de website van dit project kunt u terugvinden om welke struiken dit gaat. 

Enkele bewoners vinden het jammer als struiken op bepaalde plekken verdwijnen. De mogelijkheid 

bestaat om stukken openbare ruimte zelf aan te planten en te onderhouden. Wij noemen dat 

groenadoptie. Op de website www.buitengewoon.zaanstad vindt u hierover meer informatie. Klik door 

naar Groen > Groenadoptie. 

 

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

Klik door naar Projecten > Zaandam > Kleurenbuurt. Op deze website kan u volgen hoe het werk 

verloopt. 

 

Voor vragen kan u terecht bij Mike de Bruyn 

Hij houdt namens de gemeente dagelijks toezicht op de werkzaamheden. Hij is op werkdagen van 

08:00 – 16:00 uur bereikbaar via telefoonnummer 14075. 

Ook kan u bellen met Roelof Bakker. Hij is uitvoerder bij Boskalis en ook op werkdagen van 

08:00 – 16:00 uur bereikbaar via telefoonnummer 06-29536932. 

 

Voor overige vragen kunt u met mij contact opnemen via telefoonnummer 14075. 

 

 

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

