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ONDERWERP Uitstel start werkzaamheden riolering en herinrichting Fröbelstraat e.o. 

 Beste bewoner, 
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Op 27 januari 2021 hebben wij u geïnformeerd over het laatste ontwerp van de Fröbelstraat. Het 
ontwerp is daarna verder uitgewerkt. In deze periode ontvingen wij ook een aantal 
funderingsonderzoeksrapporten. Deze funderingsonderzoeksrapporten zijn beoordeeld om te kijken 
wat voor invloed dit op onze werkzaamheden heeft. In deze brief leest u wat wij gaan doen. 

Wij stellen voorlopig de werkzaamheden uit tot 2024 
Op een aantal locaties kunnen wij het riool niet vervangen. Op deze locaties is de invloed van de 
rioolwerkzaamheden te groot. Dit betekent dat er een te groot risico is op ernstige schade aan deze 
fundering(en) door onze werkzaamheden. Daarom zijn wij genoodzaakt het werk voor een tweede 
keer uit te stellen.  

In het kader van de privacy wetgeving geven wij niet de exacte locaties aan waar dit speelt. 
Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. 

Het Funderingsloket is op dit moment met de betreffende bewoner(s) in gesprek 
Wij hopen natuurlijk dat de funderingen worden hersteld, zodat de riool- en 
herinrichtingswerkzaamheden wel uitgevoerd kunnen worden. Zodra wij meer weten over de start van 
de uitvoering, dan ontvangt u hier een brief over. 

Voor vragen over de fundering van uw woning kunt u contact opnemen met R. Kleverlaan 

De heer R. Kleverlaan werkt op het Funderingsloket en is te bereiken via het telefoonnummer 14 075. 

Verder kunt u veel informatie over funderingen en funderingsherstel vinden op de  

website www.funderingen.zaanstad.nl. Op deze website staat onder andere ook een brochure over 

funderingen. In deze brochure leest u meer over funderingsonderzoeken en –herstel. 

Voor het gemak is de brochure als bijlage bij deze brief toegevoegd.  

Voor overige vragen kunt u met mij contact opnemen via ons telefoonnummer 14 075. 

Met vriendelijke groet, 

de heer A. van Egmond, 

projectleider Ingenieursbureau 

Door uw camera op de 
bovenstaande QR-code te richten 
komt u rechtstreeks uit bij  onze 
projectpagina’s. Hier vindt u meer 
informatie over dit project.  

http://www.funderingen.zaanstad.nl/

