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Start werkzaamheden Schildersbuurt

Beste bewoner,
Het is zover! Binnenkort starten wij, aannemer Kroeze Infra B.V., in opdracht van de gemeente Zaanstad met de
herinrichting van de Schildersbuurt. In deze brief leest u meer informatie over onze werkzaamheden.
Dit gaan we doen
Vrijwel de gehele Schildersbuurt wordt heringericht. Hierbij wordt de bestrating vernieuwd, groenvakken opnieuw
ingericht en worden er nieuwe lantaarnpalen geplaatst. Ook wordt er in een aantal delen van de wijk het riool
vervangen. Binnen het project voeren wij onze werkzaamheden uit in de verschillende fases. Op deze manier
houden wij de wijk bereikbaar voor nood- en hulpdiensten en zijn er niet te veel parkeervakken tegelijktijdig
opgebroken.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Wij spannen ons in om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Maar wij vragen u om rekening
te houden met de volgende hinder:
• Voor het aan- en afvoeren van materiaal zijn bouwtransporten noodzakelijk.
Tijdens de werkzaamheden rijdt er meer groot verkeer bij u in de wijk dan u
gewend bent. De vrachtwagens rijden met lage snelheid.
• De werkzaamheden brengen geluid met zich mee en zijn in de omgeving te horen.
• Ons werkvak en depot schermen wij af met hekken. Dit doen wij in het kader van
de veiligheid.
Wilt u meer weten over hoe wij bij Kroeze Infra B.V. te werk gaan en wat u kunt
verwachten tijdens onze werkzaamheden? Scan dan de QR-Code hiernaast en bekijk
ons informatiefilmpje!
Uw woning is altijd te voet bereikbaar
Tijdens de werkzaamheden is het werkgebied afgesloten voor auto’s en fietsers. De omleidingsroutes zijn met
verkeersborden aangegeven. Voor de voetgangers is altijd een looproute langs het werkgebied beschikbaar.
Voor vragen kunt u terecht bij Wesley Interfurth
Hij is omgevingsmanager namens Kroeze Infra B.V. en tijdens de uitvoering uw aanspreekpunt. Heeft u klachten
over de uitvoering van het project? Neem dan gerust contact met hem op. Dit kan telefonisch (085 822 0402) of per
mail (Schildersbuurt@kroezeinfrabv.nl). Voor andere vragen over het project kunt u terecht bij de gemeente
Zaanstad via (14075)
Vooruitlopend op de werkzaamheden ontvangt u, per fase, een bewonersbrief van ons met daarin de planning en
fasering.
Wij rekenen op uw begrip en medewerking en kijken uit naar een goede projectperiode!
Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam ‘Herinrichting Schildersbuurt” van Kroeze Infra B.V.,
Wesley Interfurth
Omgevingsmanager

