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Aan de bewoners van Paukenhof e.o. 
 
Mijdrecht, 6 september 2021 
 
 
 
Geachte bewoners,  
 
In opdracht van de gemeente Zaanstad gaan we het riool en het straatwerk vervangen. Daarnaast wordt ook het 
groen opgeknapt en de openbare verlichting vervangen. 
Vanaf 6 september beginnen we met het inrichting van ons werkterrein.  Hiervoor plaatsen we een bouwkeet bij de 
Jan Steijnstraat.  Om de parkeerdruk te beperken maken we een tijdelijke parkeerplaats bij de Jan Steijnstraat. 
Deze tijdelijke parkeerplaats blijft gedurende het gehele werk in gebruik.  
 
Introductiefilm          introductiefilm Paukenhof 
Vanwege Covid is een bewoners bijeenkomst niet mogelijk. Daarom hebben wij een 
introductiefilm gemaakt, waarin we de verschillende medewerkers van ons bedrijf aan 
u voorstellen. Daarnaast geven we ook uitleg over de werkzaamheden die uitgevoerd 
gaan worden. De film is beschikbaar op: https://www.fronik.nl/introductiefilm-
paukenhof/ Of scan de QR-code.  
U kunt de film kijken wanneer het u uitkomt.  
 
Heeft u na het bekijken van de film vragen, dan kunt u deze mailen naar  
Paukenhof@fronik.nl   Dit mailadres blijft gedurende het gehele project bestaan.  
 
Start werkzaamheden 
De werkzaamheden starten in de week van 6 september 2021 en duren naar verwachting tot medio 2022. Één 
week vóór elke nieuwe fase wordt u per brief geïnformeerd wanneer en waar de werkzaamheden starten. We 
vertellen u dan ook waar u tijdens de werkzaamheden rekening mee moet houden en welke omleidingsroute u 
kunt gebruiken.  
 
Naast de bewonersbrieven zetten wij een project specifieke omgevingsapp in. Deze heet de BouwApp  
De BouwApp is het hart van onze communicatie. Alle informatie die voor bewoners van belang is, staat in deze 
BouwApp.  Op de BouwApp kunt u de voortgang van het werk volgen, wanneer het u uitkomt.  Als er een belangrijke 
wijziging is, zoals een nieuwe wegafsluiting en/of omleiding of een noodsituatie dan ontvangt u een pushbericht.  
 
De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:  
● Scan de QR-code, of download de app gratis in de App Store (Apple) of in de Play 

Store (Android).  
● Zoek in de app naar ‘Paukenhof’  
● Open het project en klik op ‘volgen’ 
● Selecteer betreffende doelgroep 

Via de BouwApp kunt u, door middel van een keuze toets, rechtstreeks contact met ons 
opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. 
 

Aan het einde van onze introductiefilm wordt ook uitleg gegeven over het gebruik van de BouwApp.  
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Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief of naar aanleiding van de introductiefilm, dan kunt u ons 
mailen ; paukenhof@fronik.nl 

We zien uit naar de uitvoering van dit project  en hopen samen met u en de gemeente er een mooi werk van te 
maken.  

We wensen u veel kijkplezier met de introductiefilm.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

FRONIK INFRA B.V.  

Team Paukenhof 

Joke Fronik    Omgevingsmanager 

Vanja Schouten  Uitvoerder 

Tim van Leeuwen Projectleider 
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