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betreft Planning tot afronding project en plaatsen extra verkeersdrempels.
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Binnenkort gaan wij op vakantie en voeren wij geen werkzaamheden uit in de wijk. Na onze vakantie ronden wij de
betreft
betreftlaatste fase van het werk af. Daarnaast worden er in de Aletta Jacobsstraat extra drempels geplaatst. Graag
informeren wij u over de laatste periode van de “Herinrichting van de Joke Smitsingel e.o.”
Bereikbaarheid tijdens onze bouwvakantie
Van 2 augustus t/m 22 augustus zijn wij op vakantie en voeren wij geen werkzaamheden uit in de wijk. Het lukt ons
niet om voor onze vakantie de werkzaamheden in de gehele Simone de Beauvoirstraat af te ronden. Hierdoor blijft
er tijdens onze vakantie een werkvak in de Simone de Beauvoirstraat afgesloten voor het verkeer.
Voordat wij op vakantie gaan ronden wij onze werkzaamheden op de kruising met de Rietwijkstraat af. Als dit niet
voor 2 augustus lukt, werken wij nog enkele dagen door om dit af te maken. Hierdoor kunnen de bewoners van de
Aletta Jacobsstraat en de Joke Smitsingel tijdens onze vakantie weer via de Rietwijkstraat en de Simone de
Beauvoirstraat de wijk bereiken. Zodra de kruising met de Rietwijkstraat wordt opengesteld, sluiten wij de tijdelijke
dam tussen de Aletta Jacobsstraat en de Brederodestraat af. De tijdelijke bushalte in de Twiskelaan blijft tijdens de
bouwvakantie en tot de afronding van onze werkzaamheden in gebruik. Een duidelijk overzicht van ons werkvak
en de omleidingen tijdens onze vakantie vindt u op het kaartje op de achterkant van deze brief.
Afronding van het project na de bouwvakantie
Na onze vakantie, op 23 augustus, starten wij aan de laatste fase van het project. Wij voeren dan werkzaamheden
uit aan het laatste gedeelte van de Simone de Beauvoirstraat en sluiten het nieuwe riool aan op de Dorpsstraat.
Hierdoor wordt de Dorpsstraat tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. U ontvangt nog een aparte brief
met meer informatie en details over deze werkzaamheden en de omleidingen.
Locatie extra verkeersdrempels Aletta Jacobsstraat
Afgelopen periode hebben wij en de gemeente Zaanstad veel meldingen ontvangen over de hoge snelheid van het
verkeer in de Aletta Jacobsstraat. Op basis van deze meldingen en naar wens van veel bewoners heeft de
gemeente Zaanstad besloten om aanvullend op de herinrichting van de wijk 5 extra verkeersdrempels in de Aletta
Jacobsstraat aan te brengen. De locatie van deze extra verkeersdrempels en ter hoogte van welk huisnummer
deze komen te liggen, vindt u in het groen gemarkeerd op het kaartje op de achterkant van deze brief.
Zodra wij onze werkzaamheden aan de Simone de Beauvoirstraat en de aansluiting op de Dorpsstraat hebben
afgerond, komen wij nog één keer terug naar de Aletta Jacobsstraat om de drempels aan te brengen. Wij
verwachten dat wij dit in oktober kunnen uitvoeren. U ontvangt te zijner tijd nog een brief met de laatste informatie
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Planning afronding van het project
leveringsvoorwaarden tevens De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) van toepassing.
Activiteit
Van
Tot
Bouwvakantie
2 augustus 2021
23 augustus 2021
Afronding S. de Beauvoirstraat en aansluiting op de Dorpsstraat
23 augustus 2021
Medio september
Afrondende werkzaamheden voor oplevering
Medio september
Eind september
Plaatsen extra drempels Aletta Jacobsstraat (naar verwachting)
Begin oktober
Medio oktober
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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 laatste fase 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 onderaan 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 afsluiting tijdens de vakantie en de locatie van de extra verkeersdrempels

Het oranje werkvak blijft afgesloten voor verkeer tijdens onze vakantie.
De locatie van de extra verkeersdrempels is in het groen gemarkeerd

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

