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Aan de bewoners van dit pand

Datum: 01-09-2021

Onderwerp: Start werkzaamheden J.J. Allanstraat fase 5b

Geachte bewoners,

Wij willen u graag op de hoogte stellen dat wij, Gebr. Beentjes, binnenkort gaan starten met de
bestrating van de laatste fase van het project, fase 5b van de herinrichting van de J.J.
Allanstraat/Zuideinde. Wij voeren dit werk uit in opdracht van gemeente Zaanstad.

Werkzaamheden
De werkzaamheden omvatten, in het kort, het verwijderen van de bestaande bestrating tot de
erfgrens, het aanbrengen van nieuwe straatkolken en het aanbrengen van nieuwe bestrating.
Begin dit jaar hebben we het eerste deel van fase 5 afgerond tot het project ”De Molenaer”, ter hoogte
van Zuideinde 95 hier starten wij weer met de werkzaamheden.
Werkwijze, doordeweeks is er hinder, in het weekend is er doorgang
De werkwijze in fase 5b wordt anders dan u vanuit de voorgaande fasen van ons gewend bent. Door
deze werkwijze te hanteren zal de doorstroming van het langzame verkeer minder hinder onder
vinden tijdens de uitvoering.
We brengen eerst vanaf noord tot zuid over de gehele lengte het nieuwe trottoir aan de westzijde
(oneven huisnummers) van de rijbaan aan. Vervolgens beginnen we weer aan de noordzijde en
leggen we per werkvak van ongeveer 80 meter zowel de rijbaan en het trottoir aan de oostzijde (even
huisnummers) aan.
Tijdens beide werkgangen blijft van maandag t/m vrijdag de rijbaan afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer, dus zullen deze de omleiding moeten volgen. Fietsers en voetgangers kunnen de
werkzaamheden ten alle tijden passeren. In het weekend is er wél doorgang voor gemotoriseerd
verkeer.
Planning
De werkzaamheden starten op 13 september en zullen naar verwachting 10 weken duren.
Tijdens de eerst werkgang (trottoir westzijde) vinden er wekelijks over ongeveer 100 tot 150 meter
werkzaamheden plaats, deze werkgang zal ongeveer 4 weken duren. Met de tweede werkgang
(rijbaan en trottoir oostzijde) wordt er wekelijks 80 tot 100 meter uitgevoerd, deze werkgang zal
ongeveer 6 weken duren.
BouwApp
Via een mobiele app, de BouwApp, informeren wij u als bewoner over omleidingen, afsluitingen en
geven we updates over het werk, hier kunt u ook de planning vinden. In deze app kun u ook berichten
sturen naar de omgevingsmanager mocht u vragen en/of klachten hebben. In de BouwApp voegen wij
een bijlage toe, waarop is te zien wanneer wij verwachten bij u voor de deur te zijn.
De BouwApp is op iedere telefoon gratis te downloaden via de Play Store (Google) of App Store
(IPhone). Binnen de app is het project te vinden onder de naam “Riolering en herinrichting Westzaan”.
Op de website www.buitengewoon.zaanstad.nl vindt u meer informatie over het project.
Klik door naar Projecten > JJ. Allanstraat en Zuideinde.
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Afzetting parkeerplaatsen
Om de werkzaamheden te kunnen
uitvoeren is het nodig om uw auto(s)
tijdelijk op een andere plek te
parkeren. Dit wordt de week voor de
uitvoering van de werkzaamheden
aangegeven middels parkeerverbod
borden en in de BouwApp. Aan de
achterzijde van Zuideinde 50 is een
tijdelijke parkeerplaats ingericht (P7).
Deze is beschikbaar vanaf week 37.
Om het terrein te betreden dient u
aan de linkerzijde van het hek een
code in te voeren, het hek opent en
sluit automatisch. De code voor het
hek is 5050.
Het verzoek van de eigenaar is om niet te parkeren op de plaatsen gelijk na het hek, maar echt
achterop het terrein. Deze zijn gereserveerd voor de bezoekers/medewerkers van Zuideinde 50.
Mochten er redenen zijn waardoor het voor u niet mogelijk is om elders te parkeren, dan willen wij u
vragen contact op te nemen met onze omgevingsmanager, Steven Lenten. Dat kan telefonisch tijdens
kantooruren op 06-29204555. Dan bedenken we graag met u een oplossing op maat.
“Westzaan wordt steeds mooier”
Gebr. Beentjes is zeer trots deze herinrichting te mogen uitvoeren in het mooie
Westzaan. Wij hebben met onze werkwijze rekening gehouden met de beperkte
toegankelijkheid die er is op het Zuideinde. We ontkomen er niet aan dat er
hinder optreedt bij u voor de deur, maar zullen deze werkzaamheden uitvoeren
met de hoogste precisie en maximale bereikbaarheid. In ruil voor deze overlast
beloven wij u een prachtig ingerichte straat af te leveren.
Als u vragen of opmerkingen heeft over de uitvoering, dan kunt u contact
opnemen met de omgevingsmanager, 06-29204555 of per mail via
westzaan@beentjesgww.nl.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft,
dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
GEBR. BEENTJES GWW BV

