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Start werkzaamheden Prins Hendrikkade

Beste bewoner,
In maart 2021 vertelden wij u dat de gemeente Zaanstad de openbare ruimte aanpast bij de Prins
Hendrikkade. Langs de rijweg van de Prins Hendrikkade komen nieuwe parkeervakken. De kade wordt
afgesloten voor parkeren. In deze brief leest u wat wij gaan doen en wat dit voor u betekent.
In de week van 21 juni begint Floris Infra met de werkzaamheden
Dit duurt ongeveer tot en met oktober 2021. De aannemer houdt u op de hoogte over hoe het gaat. U
ontvangt hierover nog een brief van de aannemer.
Wat gaan we doen?
Wij vervangen deels de tegelverharding tussen de bomen door betonstraatstenen. Op de nieuwe
verharding geven we met lijnen de nieuwe parkeervakken aan. Borden langs de rijweg geven aan dat
parkeren buiten de vakken niet (meer) is toegestaan.
De ingangen van de huidige parkeerplaats op de kade verdwijnen. De betonnen heipalen op de kade
worden verlegd. De kade is daardoor niet meer bereikbaar voor auto’s.
Door de werkzaamheden blijft er grond over. Wij richten hiervoor een tijdelijk depot in op de kade bij de
Burcht.
Wij vervangen vier bomen
Om het gestelde aantal parkeervakken te kunnen maken, verwijderen wij vier bomen. In plaats daarvan
plaatst de aannemer vier nieuwe bomen in bakken op de kade. De aannemer plaatst de bomen in het
najaar en zorgt voor het onderhoud van de bomen.
Uw woning blijft bereikbaar
Om de wijk met de auto bereikbaar te houden wordt het werk uitgevoerd in 4 fases: van zijstraat naar
zijstraat. (Brom-)fietsers en voetgangers kunnen altijd langs de werkzaamheden.
Heeft u een gratis parkeervergunning aangevraagd?
Dan ontvangt u deze bij de start van het werk.
De aannemer informeert u verder over het werk
De aannemer laat u weten hoe en wanneer het werk wordt uitgevoerd. Ook laat de aannemer weten met
wie u contact kunt opnemen en onderhouden tijdens de uitvoering van het werk.
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Op de website www.buitengewoon.zaanstad.nl vindt u meer informatie over het project
Klik door naar Projecten > Zaandam > Prins Hendrikkade. U kunt ook
de QR-code scannen op deze brief.

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.

Voor vragen kunt u terecht bij J. Aartsen
Hij is directievoerder en op werkdagen van 08.30 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer
06 – 54 78 14 51.
Voor overige vragen kunt u met mij contact opnemen via ons telefoonnummer 14 075.
Of e-mailen naar phkade@zaanstad.nl.
Met vriendelijke groet,

de heer Vic Besnard,
projectleider Ingenieursbureau

