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Beste bewoners,
In de brief van 9 oktober 2020 informeerden wij u over de vervanging van de kademuur aan de Jan van
Goyenkade tussen de Frans Halsstraat en de Hobbemastraat. In deze brief leest u over uitstel van onze
werkzaamheden tot 28 maart 2021.
De planning verandert door de nutswerkzaamheden
Momenteel werken PWN en Liander in de gehele Schildersbuurt aan de vernieuwing van waterleidingen
en elektrakabels. Om te zorgen dat de bereikbaarheid van de woningen gegarandeerd blijft hebben we
onze planningen naast elkaar gelegd.
We bespraken alle mogelijkheden met elkaar en lopen tegen de volgende uitdagingen aan
 Hoe houden we de overlast voor de buurt zo klein mogelijk?
 Werkzaamheden gemeente, PWN en Liander kunnen niet tegelijkertijd plaatsvinden omdat er te
weinig ruimte is. Bewoners kunnen dan niet veilig hun woning bereiken.
 PWN kan niet eerder starten i.v.m. de werkvolgorde omdat anders de drinkwaterkwaliteit niet kan
worden gegarandeerd.
 PWN kan pas na 8 februari starten zodra het werk klaar is elders in de Schildersbuurt.
 Gemeente kan niet wachten op PWN i.v.m. de Flora en Fauna.
 Gemeente kan niet wachten met uitvoeren van de werkzaamheden aan de Kademuur omdat de
aangebrachte grond minimaal enkele maanden moet zetten (inklinken) voor de nieuwe bestrating
kan worden gelegd.
 PWN en Liander voeren de werkzaamheden gezamenlijk uit en hebben minimaal 7 weken nodig
om het werk aan de Jan van Goyenkade 8 t/m 18 uit te voeren.
Gemeente Zaanstad legt de werkzaamheden aan de Kademuur voor 7 weken stil
Gezamenlijk zijn we tot deze nieuwe planning gekomen. Van 8 februari tot 28 maart voeren PWN en
Liander samen hun werkzaamheden uit aan de ondergrondse kabels en leidingen.
Na 28 maart werkt aannemer Van Schie verder aan de werkzaamheden aan de Kademuur
De woningen aan de Jan van Goyenkade 8 t/m 18 blijven bereikbaar vanaf de voorzijde. Voetgangers,
nood- en hulpdiensten kunnen altijd over de Jan van Goyenkade. De verschillende werkzaamheden
voeren wij aaneengesloten uit. De straat blijft afgesloten voor verkeer tot begin mei 2021.
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Wij hebben de nieuwe planning ook op de website geplaatst
Alle informatie, foto’s en tekeningen kunt u zien op de website https://buitengewoon.zaanstad.nl >
projecten > Zaandam > kademuur Jan van Goyenkade fase 2. Hier staan ook de contactpersonen van de
nutsbedrijven.
Neem gerust contact op bij vragen
Mijn collega F. Heijn is op andere projecten gaan werken. Ik neem dit project van hem over.
U kunt mij bellen via de gemeentelijke informatielijn: 14 075 of via e-mail m.hartman@zaanstad.nl.

Met vriendelijke groet,

mevrouw M. Hartman,
projectleider Ingenieursbureau

Meer informatie over het ontstaan van
een project en wat er allemaal bij
komt kijken?
Door je camera op bovenstaande QRcode 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’’.

