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Start werkzaamheden afmaken Zaanse Eilanden in Zaandam 

 Beste bewoner, 
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Wij gaan de Zaanse eilanden afmaken. In deze brief leest u wat wij gaan doen en wat dit voor u 
betekent.  

Vanaf 7 november begint aannemer Fronik Infra  B.V. met de werkzaamheden 

Dit duurt ongeveer tot 23 december.  De aannemer houdt u op de hoogte over hoe het gaat. 

Wij verwijderen de bouwwegen, graven sloten en asfalteren de straat Klarinet  

Ook het laatste gedeelte van de straat Fagot ronden we af. Als de werkzaamheden klaar zijn, is de 

straat Klarinet open voor verkeer. De wijk inrijden kan via de Hobo of Cello. De wijk uitrijden gaat via 

de Klarinet en Fagot. Na deze werkzaamheden leggen wij de speeltuin aan bij het Fagot. Hierover 

informeren wij u nog.  

Wij planten hagen in de voortuinen van de Fagot 

Bij het afronden van de straat Fagot hoort het planten van hagen. Deze komen langs de kant van de 

weg in de voortuinen. Wij planten de hagen en onderhouden deze voor 3 jaar. Als u aan de Fagot 

woont, heeft u eerder dit jaar hierover een brief ontvangen. Bij de bewoners van Fagot nr. 9 t/m 15, 18 

en 20 en van Klarinet nr. 6 en 8 komen wij nog langs om hier afspraken over te maken. 

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: 

Bewoners van de Hobo moeten gedurende de werkzaamheden in- en uitrijden via de Aubade. 

De aansluiting van de Hobo op de Cypressehout graven wij af.  

- Voorwerpen: 

Heeft u voorwerpen of bouwmaterialen 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:  

Wij sluiten de parkeerplaats voor bouwbedrijven langs de Cypressehout af. U kunt uw auto 

niet meer parkeren op of langs de bouwweg.  
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Voor vragen kunt u terecht bij Vanja Schouten of Bart de Bruijn 

Vanja Schouten is uitvoerder bij aannemer Fronik Infra B.V. en op werkdagen van 07:00 tot 17:00 uur 

bereikbaar op telefoonnummer 06-51496457. Ook kunt u bellen met Bart de Bruijn, hij is 

toezichthouder namens de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-57199943. 

 

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

 

Met vriendelijke groet, 

 
de heer Pieter Veldhuis, 

projectleider Ingenieursbureau 

 


