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Start werkzaamheden herinrichting kruising Leliestraat – Provincialeweg

Beste bewoner,
Vorig jaar hebben wij u laten weten dat Zaanstad de kruising Leliestraat – Provincialeweg veiliger gaat
maken. Binnenkort start de uitvoering. In deze brief leest u wat wij gaan doen en wat dit voor u
betekent.
We maken de kruising veiliger door:
- De aanleg van een extra strook op de Provincialeweg bij de kruising. Deze strook heeft niet gelijk
groen met overstekende fietsers en voetgangers
- Het vervangen van alle verkeerslichten op de kruising
- Vernieuwen van het asfalt op de kruising
- Het vervangen van de bestrating op de Parallelweg tussen de Leliestraat en Mallegatsloot
Vanaf maandag 14 juni begint aannemer KWS Infra met de werkzaamheden
Dit duurt ongeveer tot en met 6 augustus. De aannemer houdt u verder op de hoogte over hoe het
gaat.
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:
Het verkeer op de provinciale weg heeft altijd doorgang.
De Leliestraat is t.h.v.de kruising afgesloten. Er worden omleidingen ingesteld voor al het
verkeer. Om het station Koog aan de Zaan bereikbaar te houden voor fietsers en mindervalide
maken wij een tijdelijke oversteek over de provinciale weg. Voetgangers kunnen uiteraard via
de tunnel. De bushaltes nabij het station blijven in gebruik, maar verplaatsen wij voor een
periode.

-

Huisvuilinzameling Parallelweg nrs 10 t/m 38:
HVC haalt de afvalcontainers op een andere plek op dan u gewend bent. U kunt uw
containers tijdelijk in een andere straat zetten. Buiten het werkgebied en bereikbaar voor de
ophaalwagen.
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-

Grofvuil Parallelweg nrs 10 t/m 38:
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.

-

Parkeren Parallelweg nrs 10 t/m 38:
Tijdens de werkzaamheden kunt u uw auto niet op de normale plek neerzetten. Wilt u uw auto
ergens anders in de wijk parkeren? Als u een invalideparkeerplaats heeft, krijgt u een andere
parkeerplek. De aannemer KWS Infra zal u over de precieze periode en andere parkeerlocatie
nog informeren.

Op de website www.buitengewoon.zaanstad.nl vindt u meer informatie over het project
Klik door naar Projecten > Kruispunt Leliestraat – Provincialeweg. U kunt ook de QR-code scannen
onderaan deze brief.
Voor vragen tijdens de uitvoering kunt u terecht bij Niels van Esseveld
Hij is toezichthouder en op werkdagen van 08:30 uur – 16:00 uur bereikbaar op telefoonnummer
06-50064932.
Voor overige vragen kunt u met mij contact opnemen via telefoonnummer 14075.

Met vriendelijke groet,

de heer P. Veldhuis
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.

