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Willem Fontein, projectleider via 14075
Start vervangen kademuur Jan van Goyenkade

Geachte heer / mevrouw,
Op 15 februari aanstaande start firma Van den Berg met het vernieuwen van de Jan van Goyenkade.
Het gaat om het gedeelte tussen de Mauvestraat en de Hobbemastraat, waarvan een deel wordt
verbreed ten behoeve van een veiligere aansluiting voor het fietsverkeer op de Vincent van Goghweg.
Verwacht wordt dat het werk eind april gereed is.
Uitvoering en gevolgen
De werkzaamheden bestaan uit de kap van bomen, de sloop van de bestaande betonnen kade, het
verwijderen van de oude paalfundering en het aanbrengen van een nieuwe stalen damwand. In het
najaar worden 17 nieuwe bomen aangeplant. Het merendeel van het werk wordt verricht vanaf het
water. Tussen de Van Goghweg en de Saenredamstraat richt de aannemer een depotruimte in
waardoor er geen ruimte is voor autoverkeer richting de Van Goghweg. U zult via de Rembrandtstraat
en/of de Westzijde de wijk moeten verlaten.
Omdat genoemde werkzaamheden mogelijk trillingen kunnen veroorzaken aan belendende panden,
houdt de firma Wareco (dagelijks digitaal) toezicht. Verder worden ten behoeve van de bereikbaarheid
de parkeerplaatsen langs de kade tijdelijk opgeheven. U kunt uw auto parkeren op het openbare
parkeerterrein voor het Zaanlands Lyceum.
Aansluitend op dit werk vernieuwt aannemer KWS het straatwerk. Dan zal het autoverkeer uit de
Mauvestraat waarschijnlijk via de Provincialeweg de wijk moeten verlaten. Dit wordt momenteel nog
nader uitgewerkt. Een en ander zal tijdig met borden op locatie worden aangegeven. Tenslotte willen
we u meegeven dat het straatwerk op de delen die zijn verbreed, in een tijdelijke bestrating worden
aangebracht en binnen 1 jaar definitief worden ingericht. Dit heeft te maken met de te verwachten
restzetting van de nieuw aangebrachte grond op deze delen.
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Informatie en vragen
Op de website van Zaanstad, www.zaanstad.nl, met de zoekterm Van Goyenkade' vindt u informatie
over dit project, waaronder het ontwerp, het bomenplan en de omleidingstekening verkeer.
Tenslotte is het ook mogelijk om via de algemene informatielijn van de gemeente Zaanstad, tel: 14075
uw vragen te stellen aan een medewerker van ons klantcontactcentrum.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en reken op uw begrip en
medewerking ten aanzien de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,

Simon Broersma, Wijkmanager Zaandam-west, Oud-koog, Oud-Zaandijk, 't Kalf

