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 Beste bewoner, 
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Wij hebben u een aantal weken geleden laten weten dat wij de openbare ruimte van de Eikelaan 
tussen nummers 43 en 85 gaan vernieuwen. Vanaf dat moment verlagen wij de snelheid naar 30 
km/uur en passen wij de voorrangssituatie met de zijstraten aan. In deze brief leest u wat dit voor u 
betekent.  
 
Vanaf 24 oktober 2022 begint KWS met de werkzaamheden 

Dit duurt ongeveer tot en met 16 december 2022. 

 

Via de BouwApp informeert KWS u snel en vaak over het project 

Om op de hoogte te blijven van de meest actuele informatie kunt u gratis de app downloaden. De app 

heet KWS en is beschikbaar voor iOS (Apple) en Android voor een smartphone en een tablet. Eén 

week voor de start staan de gegevens van het werk er in. 

 

Wij begrijpen dat het werk overlast gaat veroorzaken 

De aannemer probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens de uitvoering blijft uw woning of 

bedrijf bereikbaar, maar houd rekening met het volgende: 

 

- Bereikbaarheid: 

Tussen de huisnummers 43 en 85 is geen doorgaand verkeer mogelijk. Er komt een 

omleiding. Connexxion rijdt tijdens de werkzaamheden een andere route. De haltes 

Willis/Zonnebaars en Blok zijn dan niet in gebruik. De halte Heiligeweg die zich bevindt op de 

Eikelaan verplaatsen wij tijdelijk naar de Heiligeweg. (Brom-)fietsers en voetgangers kunnen 

altijd de werkzaamheden. 

 

- Huisvuilinzameling: 

HVC haalt de afvalcontainers op een andere plek op dan u gewend bent. U kunt uw 

containers tijdelijk in een andere straat zetten. Buiten het werkgebied en bereikbaar voor de 

ophaalwagen. Voor vragen belt u naar (072) 541 13 11.  

 

- Grofvuil: 

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.  
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- Voorwerpen: 

Heeft u voorwerpen in de openbare ruimte staan? Dan vragen wij u deze weg te halen. Zo 

kunnen wij het werk zo snel mogelijk doen. Als de gemeente Zaanstad voorwerpen moet 

verwijderen, zijn de kosten helaas voor u. 

 

- Parkeren:  

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw auto niet op de normale plek neerzetten. Wilt u uw auto 

dan ergens anders in de wijk parkeren? Als u een invalideparkeerplaats heeft, krijgt u een 

andere parkeerplek. 

 

- Ophogen eigen grond: 

De bodem in Zaanstad zakt. Tijdens een herinrichting brengen wij de straten en voetpaden 
zoveel mogelijk op het oude niveau terug. Hierdoor kan het zijn dat uw (tuin)pad en/of tuin 
lager komt te liggen dan de aansluitende openbare ruimte. Wij straten het pad naar uw woning 
en/of garage maximaal 1 meter uw tuin in. Zo ontstaat er geen afstapje.  
Wij voeren geen werkzaamheden uit op uw eigen terrein naast de eerder genoemde meter. 

 
Op de website www.buitengewoon.zaanstad.nl vindt u meer informatie over het project 

Klik door naar Projecten > Eikelaan. U kunt ook de onderstaande QR-code scannen. 

Richt de camera van uw smartphone op de bovenstaande QR-code. Zo komt u komt u rechtstreeks uit bij de projectpagina. 

 

Neem gerust contact op bij vragen 

Voor vragen kunt u terecht bij Jan Balk, toezichthouder, op werkdagen van 08.00 – 16.00 uur 

bereikbaar op telefoonnummer 06-58002280. Ook kunt u bellen met Sijne Beerthuizen, uitvoerder van 

aannemer KWS. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-11007728. 

 

Voor overige vragen kunt u met mij contact opnemen via ons telefoonnummer 14075. 

 

Kerngroep van bewoners 

Binnen dit project werkt de gemeente intensief samen met de werkgroep Agathebuurt. Heeft u vragen 

over het afgelopen proces? Dan kunt u ook contact opnemen met de werkgroep Agathebuurt via 

agathebuurt@gmail.com. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
de heer R. Admiraal, 

projectleider Ingenieursbureau 
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