gemeente Zaanstad
Ingenieursbureau
Aan de bewoner(s)/ gebruikers van dit pand
Herinrichting en rioolaanleg Kleurenbuurt-Zuid te Zaandam - Gemeente Zaanstad
Aan de bewoners van de Ds. Martin Lutherking-, Twiskeweg, Vermiljoenweg, Bristolrood-Indigo,
Koningsgeel en Omberstraat en De Weer in Zaandam
Datum: 13-7-2021
Ons kenmerk: 2020/01072021
Contact: J. Hussaarts
Beste bewoner van de Kleurenbuurt,
Met deze brief informeren wij u graag over de werkzaamheden in de Kleurenbuurt tussen de
Vermiljoenweg, Twiskeweg en Ds. M.L. Kingweg en De Weer.
Op 11 mei 2021 hebben wij een bewonersbrief bezorgd in de buurt
In deze brief hebben wij een aantal contactpersonen genoemd, waarbij u terecht kunt met vragen.
Helaas stonden in deze brief niet de juiste contactpersonen. Dit heeft voor veel onduidelijkheid en
verwarring gezorgd bij u als bewoner van deze wijk. Wij bieden hiervoor onze excuses aan.
De juiste contactpersonen staan onderaan deze brief.
In de bijlage van deze brief vindt u een planning voor de komende weken
Hierin kunt u lezen wat wij gaan doen. Wilt u meer uitleg rondom de werkzaamheden? Kijk dan op onze
website (onderaan deze brief). Daarnaast maken wij op een aantal plekken in de wijk een tijdelijke
opslag voor bouwmateriaal.
De afgelopen weken hebben wij veel vragen ontvangen uit de buurt over de werkzaamheden. Daarom
vindt u op onze website ook nog een korte terugblik op een aantal uitgevoerde werkzaamheden.
Op de tekening met fases kunt u zien op welk moment we in de wijk aan het werk zijn
Deze tekening vindt u in de bijlage van de brief. Op de tekening hebben we ook de tijdelijke
opslagplaatsen voor bouwmaterialen aangegeven.
Verder vindt u op de tekening de stroken waar de betonbuizen tijdelijk liggen. Deze brengen wij aan
voor het grote riool. De tekening staat ook op de website, hier kunt u in en uit zoomen.
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Wij sluiten per fase de rijweg en parkeerplaatsen af
Tijdens het werk kunt u niet langs de weg parkeren. Wij verzoeken u om uw auto dan ergens anders in
de wijk te parkeren. In de buurt richten we, waar mogelijk, tijdelijke parkeerplaatsen van rijplaten in.
Daarnaast maken we het parkeerterrein aan het eind van de Bristolroodstraat tussen de Slag en
Medipoint vrij van materialen. U kunt hier de komende weken weer parkeren.
Wij plaatsen voor de bouwvak borden. Dit omdat de aannemer na de bouwvak start op de parallelweg
van De Weer. Het is belangrijk dat uw auto hier niet meer staat als de aannemer begint (vanaf 16
augustus). Houd hier rekening mee als u op vakantie gaat.
Uw woning of bedrijf is te voet en met de fiets aan de hand altijd bereikbaar. Woningen en bedrijven
blijven ook altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance). Als er problemen
zijn met de bereikbaarheid van uw woning (bijvoorbeeld doordat u slecht ter been bent of in een
rolstoel zit), horen wij dit graag van tevoren. Wij kunnen hier dan zoveel mogelijk rekening mee houden.
Tijdens de werkzaamheden komen er tijdelijke verzamelplaatsen voor uw afvalcontainers
Wij geven aan met borden in de wijk waar u uw container kunt neerzetten. Op dit moment staan er
extra bovengrondse bakken op de hoek de Weer – Twiskweg. Per fase krijgen de betreffende bewoners
een brief over het afval.
Verder zijn tijdens de vakantieweken de ondergrondse bakken op de Twiskeweg en de Bristolroodstraat
weer bereikbaar voor de ophaaldiensten.
De laatste weken was de ondergrondse bak op de hoek Omber- en Bristolroodstraat diverse keren slecht
bereikbaar. Dit zorgde voor overlast, maar is vanaf nu opgelost. De rijweg ligt er weer in en de
bouwmaterialen ruimen wij op of verplaatsen wij.
Alle informatie over het werk vindt u op onze website en via de Bouwapp
Ga naar www.Buitengewoon.Zaanstad.nl > projecten > Zaandam > Kleurenbuurt. Daarnaast kunt u via
de Bouw App vragen stellen. Ook houdt de aannemer u hier op de hoogte van veranderingen in het
werk. De Bouw App is beschikbaar voor Apple en voor Android. Zie voor meer informatie:
www.debouwapp.nl.
Heeft u vragen voor of tijdens de werkzaamheden?
Neemt u dan contact op met een van de contactpersonen:
Contactpersoon aannemer:
Johan Hussaarts is de omgevingsmanager van de aannemer Boskalis en het eerste aanspreekpunt. U
kunt hem bereiken via telefoonnummer 06-13624419 of e-mail Kleurenbuurt@boskalis.com
Contactpersoon gemeente:
Uw eerste aanspreekpunt bij de gemeente is Mike de Bruijn. Hij is de opzichter op dit werk en is te
bereiken via telefoonnummer 14075.
Met vriendelijke groet,
Johan Hussaarts,
Omgevingsmanager Boskalis

Yoshi Koster,
projectleider gemeente Zaanstad

Namens het team “Herinrichting Kleurenbuurt-Zuid”
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Bijlage 1 : Wat gaat er de komende weken in uw buurt gebeuren?
De komende werkzaamheden:
 Vanaf maandag 16 augustus (week 33) breekt de aannemer het eerste gedeelte van de Weer
(parallelweg) op. Dit is het gedeelte tussen nr. 40 en 54. U kunt dan parkeren aan de kant van de
Bristolroodstraat.
 Het riool op de Twiskeweg trekken wij door tot aan de Rotonde de Weer naast nr. 40 en is
uiterlijk 23 juli klaar;
 Op de Twiskeweg t.h.v. de hoogbouw en nr. 68-74 starten wij na de vakantie met het vervangen
van het nevenriool;
 In het plantsoen tussen de Omberstraat en ML Kingweg zijn de rijplaten inmiddels verwijderd en
het plantsoen zaaien wij in een volgende fase in;
 De huisaansluitingen in de Bristolroodstraat tussen nr. 10 t/m 138 worden vervangen. Dit doen
wij alleen bij de woningen waar de eigenaar toestemming heeft gegeven.
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