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Start werkzaamheden herinrichten Harpstraat eo.

Beste bewoner,
Op 9 juli 2020 heeft u van mijn collega de heer T. Koelemeijer een brief ontvangen. In deze brief
gaven wij aan dat de werkzaamheden bij u in de buurt half januari 2021 zouden starten. In verband
met het weer en voorbereidingen is dit iets verlaat.
Vanaf 22 februari 2021 start Gebr. van der Veekens met de werkzaamheden in uw buurt
Dit duurt ongeveer tot eind 2021. De aannemer houdt u op de hoogte over hoe het gaat. Op korte
termijn ontvangt u een brief met zijn contactgegevens.
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:
Door het opbreken van de straten kunt u misschien niet tot aan uw woning komen met de
auto. Woningen blijven wel veilig bereikbaar. Door de werkzaamheden moet u mogelijk een
kleine omleiding volgen om uw woning te bereiken.

-

Huisvuilinzameling:
HVC haalt de afvalcontainers op een andere plek op dan u gewend bent. U kunt uw
containers tijdelijk in een andere straat zetten. Bij het aanmelden van het grofvuil bij de
gemeente geeft u aan dat de straat is opgebroken. Spreek duidelijk af waar u het grofvuil
neerzet.

-

Voorwerpen:
Heeft u voorwerpen in de openbare ruimte staan? Dan vragen wij u deze weg te halen. Zo
kunnen wij het werk zo snel mogelijk doen. Als de gemeente Zaanstad voorwerpen moet
verwijderen, zijn de kosten helaas voor u.

-

Parkeren:
Tijdens de werkzaamheden kunt u uw auto niet op de normale plek neerzetten. Wilt u uw auto
dan ergens anders in de wijk parkeren? Als u een invalideparkeerplaats heeft, krijgt u een
andere parkeerplek.

-

Trilling- en geluidsoverlast:
Bij deze werkzaamheden kunt u tijdelijk geluidsoverlast ervaren. De aannemer doet er alles
aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen.
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Op de website www.buitengewoon.zaanstad.nl vindt u meer informatie over het project
Klik door naar Projecten > Zaandijk > Harpstraat. U kunt ook de QR-code scannen op deze brief.
Voor vragen over de uitvoering van het project kunt u terecht bij:
De heer H. (Hans) Boekelaar. Hij is namens aannemer Gebr. van der Veekens de uitvoerder van het
project, en bereikbaar tijdens werkdagen van 7.00-16.00 uur op telefoonnummer (075) 616 04 10.
Voor overige vragen kunt u met mij contact opnemen via telefoonnummer 14075 of via e-mail:
m.hartman@zaanstad.nl. Ik heb dit project overgenomen van mijn collega T. Koelemeijer, die op
andere projecten is gaan werken. Ik zal mij samen met collega’s voor u inzetten tot dit project eind
2021 gereed is.

Met vriendelijke groet,

Monique Hartman,
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.zaanstad.nl en
kies voor projecten.

