gemeente Zaanstad
Ingenieursbureau
Aan de bewoners van de Ds. Martin Luther Kingweg, Twiske- en Vermiljoenweg,
Bristolrood-, Indigo-, Koningsgeel- en Omberstraat in Zaandam

Betreft: Herinrichting en rioolaanleg Kleurenbuurt-Zuid te Zaandam - Gemeente Zaanstad
Datum: 7 december 2020
Ons kenmerk: 2020/16112020
Contactpersoon: J. Hussaarts
Beste mevrouw/mijnheer,
Binnenkort gaan we tussen de Vermiljoenweg, Twiskeweg, Ds. Martin Luther Kingweg en De Weer het riool
vernieuwen. Tegelijk wordt de buurt opnieuw ingericht en bestraat.
De werkzaamheden:
Boskalis Nederland B.V. gaat de werkzaamheden uitvoeren die het volgende omvatten:






het verwijderen van de bestrating van de rijbaan en stoepen;
vervangen van het riool en de lantaarnpalen;
bij de flats plaatsen we ondergrondse afvalcontainers;
aanbrengen van nieuwe bestrating op de rijbaan, parkeerplaatsen en stoepen;
tevens vernieuwt PWN de waterleiding. Hier is zij al mee bezig. Op sommige punten lopen de
werkzaamheden gelijktijdig met onze werkzaamheden mee.

Voordat de werkzaamheden beginnen, heeft de gemeente al een aantal bomen verwijderd. In het
plantseizoen (vanaf het najaar 2021) worden er nieuwe bomen aangeplant.
Geluidsoverlast:
De werkzaamheden kunnen niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Wij proberen uiteraard zo min
mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken. Dagelijks wordt er van 07.00 uur tot 17.00 uur gewerkt. Wij rekenen
op uw begrip daarvoor.
Planning en fases:
De werkzaamheden starten 4 januari 2021 en we verwachten dat deze eind 2021 gereed zijn. De planning is
onder voorbehoud en kan wijzigen door bijvoorbeeld weersinvloeden of door onverwachte situaties.
Veranderingen in de planning zetten we op: www.buitengewoon.zaanstad.nl. Klik door naar Projecten >
Zaandam > Kleurenbuurt.
In januari en februari vervangen wij het riool in een deel van de Ds. Martin Luther Kingweg. Daarna kan het
verkeer er weer gebruik van maken. De weg is nog niet bestraat; het verkeer rijdt dan over de
puinfunderingen. Zodra het riool in het andere deel van de Ds. Martin Luther Kingweg klaar is, herstellen we
de straat. Dat is nog voor de zomervakantie.
Op bijgaande tekening zijn de fases en de bijbehorende planning weergegeven.
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Bereikbaarheid en parkeren:
Op het deel waar de werkzaamheden plaatsvinden, zijn de rijweg, de parkeerplaatsen en de stoep afgesloten.
Uw woning of bedrijf is te voet en met de fiets aan de hand altijd bereikbaar. Op dit deel kunt u niet langs de
weg parkeren. Ook de garageboxen zijn dan tijdelijk niet bereikbaar. Wij verzoeken u om uw auto in deze
periode ergens anders te parkeren. Ook worden in de omgeving door ons tijdelijke parkeerplaatsen van
rijplaten ingericht. Woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en
ambulance). Als er bewoners zijn die problemen hebben met de bereikbaarheid van hun woning (rolstoelen
e.d.), dan horen wij dit graag van te voren zodat we hier zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden.
Ophalen huisvuil en plaatsen huisvuilcontainers:
Tijdens de werkzaamheden informeren wij de huisvuilophaaldienst HVC over waar ze de huisvuilbakken
kunnen ophalen. Speciaal aangebrachte verzamelplaatsen met aanwijsbord voor huisvuilbakken worden op
strategische punten neergezet. U kunt hier uw huisvuilbak neerzetten en deze wordt door HVC op de daarvoor
geplande tijden geleegd.
Tijdelijke opslag voor bouwmaterialen:
Tijdens de werkzaamheden worden er materialen opgeslagen en plaatsen wij een bouwkeet. De materialen,
zoals rioolbuizen en stenen, komen in de omgeving van de werkzaamheden te staan. Voor de overige
materialen, zoals grond of zand, richten wij een tijdelijke opslag in. Deze locatie bevindt zich tussen het
zwembad en de Vermiljoenweg.
Geen informatiebijeenkomst, wel een BouwApp:
COVID 19 zorgt ervoor dat er geen fysieke inloopavond plaatsvindt. In plaats daarvan kunt u ons volgen via de
BouwApp. Op de BouwApp plaatsen wij extra informatie, bijvoorbeeld over de voortgang van het werk, of
wanneer wij straten afsluiten. De BouwApp kunt u downloaden in de App Store of Play Store. Als u hierin het
project “Herinrichting Kleurenbuurt” opzoekt en toevoegt, krijgt u elke 2 weken een bericht met de laatste
informatie.
Waar vindt u meer informatie?
De belangrijkste informatie staat op www.buitengewoon.zaanstad.nl. Klik door naar Projecten > Zaandam >
Kleurenbuurt.
Als er veranderingen zijn, bijvoorbeeld in de planning, wordt dit op de website aangepast.
De planning kunt u ook in buurthuis Kleurrijk bekijken. U kunt zich bij de bar melden om de plannen in te zien.
Uw contactpersonen:
Heeft u vragen voor of tijdens de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met een van de contactpersonen.
Contactpersoon aannemer:
Johan Hussaarts is de omgevingsmanager van aannemer Boskalis Nederland B.V. en is het eerste
aanspreekpunt. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06-13624419 of e-mail Kleurenbuurt@boskalis.com
Contactpersoon gemeente:
Uw contactpersoon bij de gemeente is Mike de Bruin. Hij is te bereiken via telefoonnummer 14075.
Met vriendelijke groet,
Namens het team “Herinrichting Kleurenbuurt-Zuid”
Johan Hussaarts
Omgevingsmanager Boskalis Nederland B.V.
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