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Binnenkort hervatten wij onze werkzaamheden aan het laatste gedeelte van de Simone de Beauvoirstraat en
betreft
betreftstarten wij met de aansluiting op de Dorpsstraat. Graag informeren wij u over deze werkzaamheden.
Werkzaamheden en planning
Op maandag 23 augustus om 7:00 starten wij met onze werkzaamheden in het laatste gedeelte van de Simone
de Beauvoirstraat. Ons werkgebied loopt op de Simone de Beauvoirstraat vanaf de bushalte Simone de
Beauvoirstraat tot aan de overkant van de Dorpsstraat. Een duidelijk overzicht van ons werkvak voor de komende
periode vindt u op de achterkant van deze brief. Onze werkzaamheden bestaan uit het opbreken van bestrating,
het vervangen van het riool en het aanbrengen van nieuwe bestrating. Daarnaast sluiten wij het nieuwe riool aan
op het riool in de Dorpsstraat. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind september.
Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is ons werkvak afgesloten voor al het verkeer. Ook de Dorpsstraat wordt ter hoogte
van de kruising met de Simone de Beauvoirstraat afgesloten voor het verkeer. Een duidelijk overzicht van de de
omleidingsroute vindt u op de achterkant van deze brief.
Voetgangers: Voetgangers kunnen ons werkvak altijd passeren via loopschotten.
Fietsers: Fietsers kunnen met de fiets aan de hand het werkvak passeren, of gebruik maken van de omleiding.
Gemotoriseerd verkeer: Ons werkvak is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Het doorgaande verkeer op de Dorpsstraat kan gebruik maken van de omleiding via de Genieweg – Zuiderweg –
Communicatieweg West, of van de omleiding via de Communicatieweg Oost – Provincialeweg N246 –
Zaandammerweg. Een duidelijk overzicht van de omleiding vindt u bijgevoegd bij deze brief.
Het verkeer richting de Aletta Jacobsstraat/ Joke Smitsingel kan gebruik maken van de omleiding via de
Twiskelaan- Rietwijkstraat- Simone de Beauvoirstraat.
Parkeren
De parkeervakken binnen ons werkvak zijn tijdens de werkzaamheden niet meer bereikbaar.
Wij vragen u vriendelijk om vóór 23 augustus 7:00 uw auto ergens anders in de wijk te parkeren. Bedankt voor
uw begrip en medewerking.
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Openbaar vervoer
Door de werkzaamheden aan de Dorpsstraat en de Simone de Beauvoirstraat, kan de bus niet meer de reguliere
route rijden. Sinds 21 juni is de bushalte in de Simone de Beauvoirstraat dan ook komen te vervallen en is er een
tijdelijke bushalte in de Twiskelaan in gebruik genomen. Deze tijdelijke halte blijft tot eind september, als wij de
werkzaamheden afronden, in gebruik. Tijdens de afsluiting van de Dorpsstraat maakt buslijn 456 ook gebruik van
de omleiding via de Communicatieweg Oost – Provincialeweg N246 – Zaandammerweg.

Iedere aansprakelijkheid
aansprakelijkheid van
van Kroeze
Kroeze is
is beperkt
beperkt tot
tot het
het bedrag
bedrag dat
dat in
in het
het desbetreffende
desbetreffende
Iedere
geval uit
uit hoofde
hoofde van
van de
de door
door haar
haar gesloten
gesloten aan
aansprake
sprakelijk
lijkheidsverzekering(en)
heidsverzekering(en) wordt
wordt
geval
uitbetaald. Op
Op alle
alle overeenkomsten
overeenkomsten met
met Kroeze
Kroeze zijn
zijn de
de algemene
algemene voorwaarden
voorwaarden van
van
uitbetaald.
toepassing die
die op
op de
de achterzijde
achterzijde staan
staan vermeld.
vermeld. Op
Op deze
deze opdracht
opdracht is
is naast
naast onze
onze eigen
eigen
toepassing
leveringsvoorwaarden tevens
tevens De
De Nieuwe
Nieuwe Regeling
Regeling 2011
2011 (DNR
(DNR 2011)
2011) van
van toepassing.
toepassing.
leveringsvoorwaarden

Meer informatie?
Wilt u meer weten over hoe Kroeze Infra B.V. te werk gaat? Kijk dan ons informatiefilmpje
door de QR-code hiernaast te scannen!
Meer informatie over het project is ook terug te vinden op de website van de gemeente
Zaanstad via: buitengewoon.zaanstad.nl/projecten/joke-smitsingel.
De Joke Smitsingel app
De App ‘Joke Smitsingel’ kunt u gratis downloaden in de Appstore of Playstore van uw
mobiele telefoon. Via de app houden wij u wekelijks op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden. U
kunt ons ook eenvoudig vragen stellen via de app. Zo blijft u tijdens de uitvoering gemakkelijk en op een leuke
manier op de hoogte van het werk. U kunt de app gemakkelijk downloaden door de QR-code op de achterkant
van deze brief te scannen.
Communicatie
Tijdens de uitvoering is Wesley Interfurth namens Kroeze Infra B.V. als omgevingsmanager uw aanspreekpunt.
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met hem op. Dit kan telefonisch
(085 822 0402), per mail (jokesmitsingel@kroezeinfrabv.nl) of via de Joke Smitsingel-app.
Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam ‘Herinrichting Joke Smitsingel” van Kroeze Infra B.V.,
Wesley Interfurth
Omgevingsmanager
Overzicht van ons werkvak in de wijk.

In het oranje werkvak starten wij op maandag 23 augustus om 7:00

De Joke Smitsingel-app is te vinden in zowel Google Play als Apple-store door te zoeken
naar “Joke Smitsingel”. U kunt ook de QR-code scannen met uw smartphone om de app
eenvoudig te installeren

Hinderkaart afsluiting Dorpsstraat
Van 23 augustus tot eind september
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