Werkzaamheden Russische Buurt
Datum: 13 augustus 2021
Onderwerp: Werkzaamheden fase 5 op de Houthavenkade
Geachte heer/mevrouw,
Reimert Bouw en Infrastructuur verricht vanaf 2 november 2020 tot 16 november 2021
werkzaamheden in de Russische Buurt in opdracht van de gemeente Zaanstad. Wij voeren deze
werkzaamheden in verschillende fases uit. Onze fasering is gericht op een optimale bereikbaarheid
van de omgeving en op het zoveel mogelijk beperken van overlast.
Wij gaan de volgende werkzaamheden uitvoeren:





Verwijderen van de bestrating;
Het vervangen van de riolering in de straat;
Opnieuw weer aanbrengen van de bestrating;
Aanpassen openbare verlichting;

Werkzaamheden Houthavenkade
Vanaf woensdag 18 augustus worden er werkzaamheden verricht aan de Houthavenkade. Dit is de
fase 5 van de werkzaamheden in de Russische Buurt. Op de Houthavenkade wordt het straatwerk
opnieuw aangebracht, het riool vervangen en ter hoogte van Jowa worden er nieuwe keerwanden
geplaatst. De werkzaamheden vinden plaats vanaf het kruispunt van de Houthavenkade en
Hogendijk tot aan de brug ter hoogte van Houthavenkade huisnummer 20. De werkzaamheden
starten op aan de kant van de Hogendijk en er wordt gewerkt richting de brug in zuidelijke richting.
Volgens planning duren de werkzaamheden op de Houthavenkade tot 24 september 2021. Daarna
gaan wij verder met fase 6 op de Hogendijk. Hierover wordt t.z.t per brief geïnformeerd.
Voorwerpen in de openbare ruimte
Wij verzoeken u dringend om voorwerpen zoals bloempotten, bankjes, schuttingen en overhangend
groen van struiken die van u zijn, maar in de openbare ruimte staan, vroegtijdig weg te halen. De
voorwerpen moeten zijn verwijderd tot en met de erfgrens, zodat wij de werkzaamheden kunnen uit
voeren. Wanneer er toch voorwerpen door ons verwijderd moeten worden, dan zien wij ons helaas
genoodzaakt om de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen
Bij vragen of meldingen kunt u ook contact opnemen met omgevingsmanager Thijs Smeele.
06 – 53 47 93 81
tsmeele@ruim.nl
Met vriendelijke groet,
Henk Douma
Uitvoerder

