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Tijdelijk stilleggen deel project herinrichting Zuideinde en Allanstraat
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Geachte heer, mevrouw,
In maart 2020 zijn wij begonnen met de rioleringswerkzaamheden op de J.J. Allanstraat en het
Zuideinde in Westzaan. Op de J.J. Allanstraat is de herinrichting grotendeels klaar. Wij zijn nu bezig
op het Zuideinde. In hetzelfde projectgebied wordt gestart met het bouwplan De Molenaer. Dit heeft
gevolgen voor de herinrichting. In deze brief leest u wat wij gaan doen en wat dit voor u betekent.
Wij leggen het werk begin maart 2021 tijdelijk stil ter hoogte van Zuideinde 95
Dit in verband met het bouwplan De Molenaer. Wij voeren dit laatste deel van de herinrichting later uit.
Het gaat om het gedeelte tussen Zuideinde 95 en Overtoom een strook van ongeveer 450 meter (zie
bijlage). De werkzaamheden starten eind augustus. We verwachten dat we half november 2021 klaar
zijn.
Start bouwplan Molenaer
De bouwinrit aan het Zuideinde is de toegang voor de bouw van 26 woningen in plan Molenaer. Als
we daar doorgaan met werken, kan het verkeer geen gebruik maken van de toegang vanaf de
Overtoom. Zware lange vrachtwagens zouden dan door de krappe Kerkbuurt, over de Weelbrug
moeten rijden. Dat willen we niet, ook omdat in de J.J. Allanstraat net nieuwe bestrating ligt.
Wij laten de bouwwerkzaamheden van plan Molenaer niet uitstellen. De bouwer zou dan over de
nieuwe bestrating moeten rijden. Daarnaast heeft dit ook gevolgen voor de kopers omdat zij langer
moeten wachten voordat hun huis klaar is. Daarom leggen wij ons werk tijdelijk stil.
We ronden de volgende werkzaamheden wel af in deze fase
Dit gaat om de herinrichting vanaf de J.J. Allanstraat tot ongeveer Zuideinde 95 (ten zuiden van de
Jaap de Boerstraat). Ook krijgen de Groene Jagerstraat en Klein Engeland nieuwe bestrating.
Wij infomeren u verder via de website en BouwApp
Op de website www.buitengewoon.zaanstad.nl vindt u meer informatie over het project. Klik door naar
Projecten > JJ. Allanstraat en Zuideinde. U kunt ook de QR-code scannen op deze brief.
Ook gebruiken we de BouwApp. De BouwApp is op iedere telefoon gratis te downloaden via de Play
Store (Google) of App Store (IPhone). In de app vindt u het project onder de naam ‘Riolering en
herinrichting Westzaan’.
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Voordat de werkzaamheden starten ontvangen de direct aanwonenden een bewonersbrief van de
aannemer met aanvullende informatie.
Voor vragen kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 14 075 of
via o.kramer@zaanstad.nl.
Met vriendelijke groet,

Oscar Kramer,
projectleider Ingenieursbureau

Door uw camera op de bovenstaande
QR-code te richten komt u rechtstreeks
uit bij onze projectpagina’s. Hier vindt
u meer informatie over dit project.
Lukt dit niet? Ga dan naar
www.Buitengewoon.nl en kies voor
projecten.
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Toelichting:
Op de website vindt u een duidelijkere afbeelding. U
kunt hier ook inzoomen.
De groene vakken worden begin 2021 uitgevoerd.
In crèmekleur ziet u de locatie van bouwplan
Molenaer (iets ten zuiden van de Jaap de
Boerstraat).
Het bruine vak wordt in het najaar uitgevoerd.

