I11111111111111111111111
Ons kenmerk:

2015/222758

gemeente Zaanstad
Relaties

Stadhuisplein 100
1506 MZ Zaandam
Postbus 2000
1500 GA Zaandann

Telefoon 14 075
www.zaanstad.n1

DATUM

-1, OKT 2015

ONS KENMERK
DOORKIESNUMMER

Willem Fontein, Projectleider, 14075

ONDERWERP

Herinrichting Vincent van Goghweg

Geachte heer / mevrouw,
Via deze brief willen wij u informeren over de laatste stand van zaken rondom de herinrichting van de
Vincent van Goghweg. De werkzaamheden aan deze weg vinden plaats tussen januari en juli 2016.
Werkzaamheden 2015
Vooruitlopend op de herinrichting worden tussen 19 en 22 oktober 2015 de populieren langs de
Vincent van Goghweg gekapt. De weg blijft toegankelijk, maar het verkeer zal wel hinder ondervinden.
Houd rekening met enige vertraging. Dit najaar vinden ook nog werkzaamheden plaats aan de duiker
en de overstort van het riool ter hoogte van De Vaart.
Werkzaamheden 2016
In 2016 wordt het riool vernieuwd en de Vincent van Goghweg opnieuw ingericht en een deel van het
asfalt op de Provincialeweg vervangen. In maart — april vervangen we de kademuur van de Jan van
Goyenkade, tussen de Mauvestraat en de Hobbemastraat. Door deze werkzaamheden zal er ernstige
verkeershinder' ontstaan, maar woningen, scholen en bedrijven blijven altijd via de Van Goghweg
bereikbaar.
Informatie en vragen
De aannemer van de herinrichting van de Vincent van Goghweg geeft half december, tijdens een
informatiebijeenkomst, een toelichting op de werkzaamheden, de fasering van het werk en de
bereikbaarheid. Hiervoor ontvangt u nog t.z.t. een uitnodiging.
Meer informatie en het definitieve ontwerp kunt u vinden op de gemeentelijke website:
www.zaanstad.n1 onder de zoekterm `van Goghweg'.
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Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
projectleider van het werk, via de algemene informatielijn, tel. 14075.

Met vriendelijke groet,

Simon Broersma,
Wijkmanager Zaandam-West, Oud-Koog, Oud-Zaandijk en 't Kalf

