gemeente Zaanstad
Ingenieursbureau
Aan de bewoner(s) / gebruikers van dit pand
Herinrichting en rioolaanleg Kleurenbuurt-Zuid in Zaandam
Bewoners van de Ds. Martin Lutherking-, Twiskeweg, Vermiljoenweg, Bristolrood-Indigo, Koningsgeel en
Omberstraat en De Weer in Zaandam

Datum: 20 december 2021
Ons kenmerk: 2021/131221
Contactpersoon: J. Hussaarts
Beste bewoner van de Kleurenbuurt,
Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden in de Kleurenbuurt voor de aankomende
periode. Tevens willen van de gelegenheid gebruik maken, om u ondanks de vele overlast die u het
afgelopen jaar heeft gehad, te bedanken voor uw geduld en ondersteuning en u fijne feestdagen en een
heel goed en gezond 2022 te wensen. Als laatste is de verwachting dat we half april 2022 met de
werkzaamheden klaar zijn.
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest op De Weer, Twiskeweg, Martin Luther Kingweg en
Vermiljoenweg.
Doordat het weer van de afgelopen weken ons niet altijd goed gezind was, zijn we hier en daar wat met
de werkzaamheden uitgelopen. Uiteraard doen we ons uiterste best op de diverse plaatsen waar we aan
het straten zijn, de werkzaamheden voor de kerstvakantie (week 51 t/m week 1) af te ronden. E.e.a.
kunt u nalezen in bijgaande planning en faseringsperiode (bijlage 1 en 2).
Op de website kunt u ook de bijgevoegde faseringen vinden
In dit overzicht geven we per fase aan wat de stand van zaken is en welke werkzaamheden nog worden
uitgevoerd en hoe lang. Uiteraard zijn deze afhankelijk van het weer. Als het vriest komt het werk stil te
liggen.
Ga voor de planning naar www.buitengewoon.zaanstad.nl en klik door naar Projecten > Zaandam >
Kleurenbuurt. U kunt ook de onderstaande QR-code scannen.

Richt de camera van uw smartphone op de QR-code. Zo komt u komt u rechtstreeks uit bij de projectpagina.
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Voor de kerst zijn de parkeervakken en stoepen weer toegankelijk
Op dit moment kunt u uw auto niet parkeren in de straten waar wij nog aan het werk zijn.
In de bijlage 1 en bijlage 2 kunt u zien welke straten voor de kerst open gaan met de daarbij behorende
parkeerplaatsen en stoepen. Daarnaast zorgen we dat de nieuwe stoepen zoveel mogelijk bereikbaar
zijn, zodat u altijd te voet of met de fiets bij uw woning kunt komen. De hulpdiensten (politie,
brandweer en ambulance) kunnen altijd langs het werk.
Heeft u problemen met de bereikbaarheid van uw woning, bijvoorbeeld doordat u slecht ter been bent
of in een rolstoel zit? Wij horen dit graag, zodat wij hier tijdens de kerstvakantie rekening mee kunnen
houden.
Tijdelijk verzamelplaatsen voor de afvalcontainers
Waar de ondergrondse afvalcontainers niet bereikbaar zijn, hebben wij tijdelijke bovengrondse
afvalcontainers geplaatst. Deze staan op de hoek van de Vermiljoenstraat-Koningsgeelstraat en op de
hoek De Weer-Twiskweg. De ondergrondse afvalcontainers zijn op de overige plaatsen binnen uw wijk
bereikbaar voor u en de ophaaldiensten.
Bij het aanmelden van het grofvuil bij de gemeente geeft u aan dat de straat is opgebroken. Spreek
duidelijk af waar u het grofvuil neerzet.
Alle informatie over het werk vindt u op onze website en via de Bouw app
Ga naar www.Buitengewoon.Zaanstad.nl of scan de QR-code uit deze brief. Daarnaast kunt u via de
Bouw App vragen stellen. Ook houdt de aannemer u hier op de hoogte van veranderingen in het werk.
De Bouw App is beschikbaar voor Apple en voor Android. Zie voor meer informatie:
www.debouwapp.nl.
Voor vragen kunt u terecht bij:
Johan Hussaarts, hij is de omgevingsmanager van de aannemer Boskalis en is het eerste aanspreekpunt.
U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06-13624419 of e-mail Kleurenbuurt@boskalis.com
Uw eerste aanspreekpunt bij de gemeente is Mike de Bruijn. Hij is de opzichter op dit werk en is te
bereiken via telefoonnummer 14075.

Met vriendelijke groet,

Johan Hussaarts,
Omgevingsmanager Boskalis

Yoshi Koster,
projectleider gemeente Zaanstad

Namens het team “Herinrichting Kleurenbuurt-Zuid”
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