Aan de bewoners/eigenaar van dit pand

11-11-2021
21001/WI/11
Start fase A6 Schildersbuurt

Beste bewoner,
Binnenkort werken wij bij u in de straat. Graag informeren wij u over deze werkzaamheden.
Op woensdag 17 november starten wij met onze werkzaamheden van fase A6, in de Claude Monetstraat
Tijdens onze werkzaamheden leggen wij een nieuw riool aan in de straat. Daarnaast vervangen wij de
huisaansluitingen tot de erfgrens. Nadat het riool is aangelegd, straten we ons werkgebied dicht met tijdelijke
bestrating.
Op woensdag 17 november starten wij met onze werkzaamheden in de Claude monetstraat. Ons werkgebied betreft
de claude Monetstraat tussen de kruising met de Rachel Ruysstraat en de kruising met de Rembrandtstraat. Het
parkeerterrein aan de Claude Monetstraat, tussen de flatgebouwen, valt ook onder ons werkvak. De
werkzaamheden van fase A6 duren naar verwachting 5 weken. Een duidelijk overzicht van onze werkvakken in de
wijk vindt u op de achterkant van deze brief.
In het tweede kwartaal van 2022 komen wij terug naar de Claude Monetstraat om de straat opnieuw in te richten.
Hierover ontvangt u te zijner tijd opnieuw een informatiebrief.
Tijdens de werkzaamheden sluiten wij het werkgebied af voor auto’s en fietsers
Ook zijn de parkeervakken tijdelijk niet beschikbaar. Uw woning houden wij altijd te voet bereikbaar met kunststof
loopschotten. Wij vragen u vriendelijk om uw auto vóór woensdag 17 november 7:00 buiten ons werkvak, ergens
anders in de wijk te parkeren.
De ondergrondse papiercontainers aan de Rembrandtstraat wordt afgesloten. Bewoners kunnen uitwijken
naar de DekaMarkt op de Piet Mondriaanstraat.
Voor het overige afval vragen wij u om uw kliko/mini container buiten het werkvak te plaatsen. Zo kan HVC uw kliko
legen. Dit kan bijvoorbeeld aan de uiteinden van het werkvak. Wanneer u uw container aan de weg plaatst is het
belangrijk dat de bakken duidelijk zichtbaar zijn voor HVC. Ook helpt het om zoveel mogelijk containers bij elkaar
te zetten, zodat de aanbiedplaats duidelijk is.
Wilt u meer weten over hoe Kroeze Infra B.V. te werk gaat?
Kijk dan ons informatiefilmpje door de QR-code hiernaast te scannen!
Meer informatie over het project, zoals het definitieve ontwerp, is ook terug te vinden
op de website van de gemeente Zaanstad via:
https://buitengewoon.zaanstad.nl/projecten/schildersbuurt

Tijdens de uitvoering is Wesley Interfurth, omgevingsmanager Kroeze Infra, uw contactpersoon
Heeft u klachten over de uitvoering van het project? Neem dan gerust contact met hem op.
Dit kan telefonisch (085 822 0402) of per mail (Schildersbuurt@kroezeinfrabv.nl).
Voor andere vragen over het project kunt u terecht bij de gemeente Zaanstad via (14 075)
Wij rekenen op uw begrip en medewerking en kijken uit naar een goede projectperiode!
Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam ‘Herinrichting Schildersbuurt” van Kroeze Infra B.V.,
Wesley Interfurth
Omgevingsmanager
Overzicht van ons werkvak

In het rode werkvak starten wij op 17 november om 7:00.
In de gele werkvakken zijn wij al aan het werk.
Het groene werkvak is weer beschikbaar vanaf dinsdag 16 november 16:00

