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Beste bewoner,
In november 2019 heeft u van ons een brief ontvangen over de herinrichting van uw buurt. Hierin stond
de verwijzing naar het definitief ontwerp op onze website.
Wij moeten het ontwerp aanpassen
De nood-en hulpdiensten hebben ons laten weten dat de Dijkgraaf-IJffstraat tijdens de werkzaamheden
niet goed bereikbaar is. Door de werkzaamheden ligt de straat (rijweg) open. De auto’s van de
hulpdiensten kunnen het achterste deel van de Dijkgraaf-IJffstraat niet bereiken.
Wij laten de rijroute voor de hulpdiensten over de stoep en langs parkeervakken lopen
Andere opties zijn helaas technisch en of financieel niet mogelijk. Dit betekent dat wij de 9 bestaande
bomen moeten verwijderen. Als het werk klaar is, planten we in het plantseizoen, 10 nieuwe bomen
terug.
De bomen zijn in 2011 geplant. Misschien is het u al opgevallen dat de bomen in deze periode bijna niet
zijn gegroeid. De stam is dikker geworden, maar de kroon is gelijk gebleven. Bij het planten van de
bomen was het een behoorlijke puzzel om ze een goede plek te geven. Hun standplaats blijkt helaas toch
te klein en ze hebben niet genoeg ruimte om te groeien.
Wij hebben onderzocht of de bestaande bomen te verplanten zijn
Het verplantingsonderzoek is uitgevoerd door een erkend onderzoeksbureau. Uit het onderzoek is
gebleken dat we de bomen niet kunnen verplanten. Meer informatie hierover vindt u op de website (zie
link onderaan deze brief).
Het groen in uw straat is heel belangrijk
Het is naar dat we de bomen moeten kappen. Wij kunnen deze gelegenheid wel gebruiken om nieuwe
bomen op een goede groeiplaats te planten. De verwachting is dat ze er binnen 2 jaar weer zo uit zien
als de huidige bomen. Voor het kappen van de bomen vragen wij een kapvergunning aan.
Voor huisnummer 11 leggen wij een nieuw parkeervak aan
Dit wordt een combinatievak voor parkeren en het ophalen van de rolcontainers door HVC. Bij dit
parkeervak plaatsen wij een ‘’niet parkeren’’ bord voor de vuilophaaldagen.
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U kunt het definitief ontwerp bekijken op de projectpagina
Deze vindt u via de website www.buitengewoon.zaanstad.nl> kies voor projecten > Assendelft >
Dijkgraaf-IJffstraat. U kunt ook de onderstaande QR-code scannen.

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

De uitvoering van de rioolvervanging staat gepland voor mei/juni 2022
Wij werken het definitieve ontwerp nu verder uit. Op het moment dat wij een precieze startdatum hebben
hoort u dat van ons.
Neem gerust contact op bij vragen
U kunt mij bellen via ons telefoonnummer: 14 075.
Met vriendelijke groet,

de heer A. van Egmond,
projectleider Ingenieursbureau

