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DATUM 17 april 2018
ONDERWERP Start werkzaamheden spooroverbouwing Zaandam

Beste bewoners en ondernemers in en rond het station Zaandam,

Vorige maand informeerden wij u per brief over de voorbereidende werkzaamheden voor het project
`Spooroverbouwing Zaandam'. Deze werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van funderingen,
het verleggen van kabels en leidingen en het slopen en verwijderen van diverse onderdelen op de
perrons. Voor het werk op de perrons zullen delen van het Perron worden afgezet. Reizigers ervaren
hier weinig hinder van.

Deze week (16 t/m 20 april 2018) stelt aannemer Hegeman Bouw &Infra B.V. de funderingsmachine
op en start zij met het maken van de eerste funderingen waarop de draagconstructie voor de
overbouwing komt. Hegeman start aan de westzijde van het station (zijde Houtveldweg), daarna
werken ze door aan de funderingen op de perrons, om to eindigen aan de oostzijde van het station
(naast terrein Cultuurhuis). Voor de werkzaamheden aan de oostzijde is het nodig de trap richting

Icoon en Ahold en het fietspad onder het station tijdelijk of to sluiten. De afsluiting en omleiding wordt
tijdig aangegeven met borden op locatie en via de website www.maakstationsgebied.zaanstad.nl.

Stel uw vragen op het inloopspreekuur
Wanneer u vragen hebt over de werkzaamheden, kunt u vanaf 26 april a.s. iedere donderdagochtend
tussen 10:00 uur en 11:00 uur binnenlopen in de bouwkeet van Hegeman op het westelijke
bouwterrein tangs de Houtveldweg. De koffie staat klaar en de uitvoerder en/of omgevingsmanager
zullen uw vragen met plezier beantwoorden. U vindt de ingang tot het bouwterrein achter de lift, zijde
Houtveldweg.

Meer informatie op de website
Meer informatie over het project vindt u op www.maakstationsgebied.zaanstad.nl. Hier kunt u zich
inschrijven voor de digitate nieuwsbrief. Ook kunt u de actualiteit volgen via de facebookpagina
@MAAK.Zaanstad.

Als u vragen hebt over het dagelijkse werk kunt u contact opnemen met Hegeman via het centrale
telefoonnummer 0548 68 88 88. Voor algemene vragen over het project richt u zich tot de gemeente
Zaanstad via 14 075.



Erop vertrouwende u hiermee voldoende ge~informeerd to hebben.

Met vriendelijke groet,

Namens de samenwerkende partijen NS Stations, ProRail en Hegeman Bouw &Infra B.V.,

Joost Schiereck
Procesmanager gemeente Zaanstad


