HERINRICHTING
OUDE KERN

STOMPETOREN

Vanaf begin september 2016 zullen er onderhoudswerkzaamheden aan wegen, riolering, groen en speelvoorzieningen
plaatsvinden in de oude kern van Stompetoren. Vooruitlopend
op deze werkzaamheden zullen er half augustus enkele bomen
moeten worden gekapt (duur circa een week).
Stadswerk072 voert, met haar aannemer Gebr. Beentjes
GWW, deze werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente
Alkmaar. Met deze folder proberen wij u zo goed mogelijk te
informeren over de aard van de werkzaamheden, de planning
en welke gevolgen dit voor u heeft.

WWW.ALKMAAR.NL
WWW.STADSWERK072.NL
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In de straten hiernaast
vinden er in de periode van
september 2016 t/m maart
2017 werkzaamheden
plaats.
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Specifiek behoren tot het
project de straten:
• Noordervaart;
• Dokter Heringastraat;
• Wiekstraat;
• Leeghwaterstraat;
• Burg. J. Poschstraat;
• Vangstraat;
• Schermeerstraat;
• Buurtplein.

2

3

7

8
9
13

15
14

12
16
11
17

WERKZAAMHEDEN
In de komende periode gaat Stadswerk072 in opdracht
van de gemeente Alkmaar aan het werk in uw wijk.
Er vinden verschillende werkzaamheden plaats
waardoor de straten en trottoirs in zijn geheel worden
opgebroken. De werkzaamheden betreffen straatwerk,
rioolwerkzaamheden, het planten van groen en
plaatsen van (speel)voorzieningen. Voorafgaand zullen
er 13 bomen in uw wijk worden gekapt. Deze zullen allen
worden vervangen in overleg met de bewoners.
De aanleiding voor deze werkzaamheden is het
vervangen van het verouderde rioolstelsel en groot
onderhoud aan de wegen. Daarnaast is het ook
de bedoeling het openbaar groen in de wijk een
opknapbeurt te geven. Doordat de werkzaamheden
gecombineerd worden uitgevoerd, is het mogelijk om
gelijktijdig de inrichting van de openbare ruimte aan te
passen aan de hedendaagse normen en wensen.
Het ontwerp met verbetervoorstellen voor onder
andere het groen, de speelvoorzieningen en de
parkeervakken is op de bewonersavond van 23
februari 2016 gepresenteerd aan de bewoners.

Naast Stadswerk072 voert waterleverancier PWN
tegelijkertijd ook verschillende werkzaamheden uit.
PWN zal zelf communiceren over de werkzaamheden
die zij uitvoeren.

OVERLAST BEPERKEN

Stadswerk072 doet er alles aan om de overlast
zoveel mogelijk te beperken. Het meest vervelend
is de periode dat de straat voor uw deur open ligt.
Dat duurt circa vijf weken. Uiteraard doen wij er alles
aan om uw woning zoveel mogelijk bereikbaar te
houden tijdens de werkzaamheden. Over wanneer
er precies bij u wordt gewerkt, wordt aangegeven
op vooraankondigingsborden. Deze worden uiterlijk
een week voor de werkzaamheden geplaatst aan het
begin van uw straat. Tevens zal er voor het werk in uw
specifieke straat nog via een brief gecommuniceerd
worden. De planning in deze brochure geeft een indicatie
van de periode van de werkzaamheden per straat.
Wij vragen begrip voor de eventuele overlast. Mocht u
onverhoopt klachten hebben of vragen willen stellen,
dan leest u in deze folder waar u terecht kunt.

VOORNAAMSTE OVERLAST OP RIJ
• Er wordt ongeveer 9 maanden lang gewerkt in uw wijk;
• De ergste overlast is meestal beperkt tot circa vijf weken dat uw straat open ligt;
• De auto moet wat verder weg worden geparkeerd;
• Het kan zijn dat u de rolemmer verder weg moet neerzetten (op de hoek van uw straat, buiten het werkvak);
• PWN zal tijdens deze periode ook werkzaamheden uitvoeren in uw wijk. Zij communiceren daar zelf over.
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PLANNING
2016

2017
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Opruimen
Groenvoorziening

n
n = Bomen kappen n
n = Algemene werkzaamheden n
n = Uitbreken verhardingen n
n = Riool werkzaamheden n
n = Straat werkzaamheden
n
n = Aanleg groen en (speel)voorzieningen 									

VERHUIZEN OF VERBOUWEN

AFVAL - ROLEMMERS

Het zal u maar gebeuren dat u gaat verhuizen
op het moment dat de straat openligt en de
verhuisauto niet bij de voordeur kan komen.
Dit soort grote gebeurtenissen dienen zich
normaliter ver van te voren aan. Als u dit ziet
aankomen tijdens de werkperiode in uw straat,
dan is het verstandig om dit tijdig aan te geven.
Dit kunt u doen bij toezichthouder: dhr. Martin
Ruijmgaart, mruijmgaart@stadswerk072.nl

De rolemmers worden gewoon op de
gebruikelijke inzameldagen geleegd. Wanneer er
in uw straat werkzaamheden plaatsvinden, kunt
u uw rolemmer buiten het afgesloten gebied
aanbieden op de hoek van de straat.

DUURZAME AFWATERING
Uw wijk zal ook klimaatbestendig worden
gemaakt. Daarbij zal het hemelwater dat
op de wegen valt, middels een aparte
rioolbuis worden afgevoerd naar de
omringende sloten.
Op dit moment wordt het hemelwater via
de rioolbuizen afgevoerd waar ook uw
toilet- en douchewater mee wordt
afgevoerd.
door beide waterstromen te scheiden
zorgen wij ervoor dat u bij extreme
regenbuien geen wateroverlast
ondervindt in uw woning. Het hemelwater
dat op uw dak valt, wordt in de huidige
situatie ook via de regenpijp afgevoerd

naar de rioolbuis van uw toilet en douche.
Wij willen daarom ook uw regenpijp
doorzagen (afkoppelen) en zorgen dat er
een aparte leiding komt naar het
hemelwaterriool. Hiervoor moeten wij
werkzaamheden gaan uitvoeren in uw
voortuin.
Bij aanvang van de werkzaamheden
zullen de uitvoerder en de toezichthouder
van Stadswerk072 bij u langskomen. Dit
voor uw toestemming en om afspraken te
maken ten aanzien van de
werkzaamheden. De kosten voor de
werkzaamheden zullen door
Stadswerk072 worden betaald.

VEELGESTELDE VRAGEN
Hieronder proberen wij alvast antwoord te geven op diverse vragen over de werkzaamheden in uw wijk.
Wanneer gaat de straat voor mijn woning open?
Dit wordt aangegeven op gele
vooraankondigingsborden aan het begin
van uw straat. Een indicatie is te vinden in de
weergegeven planning. Tevens zal er voor het
werk in uw specifieke straat nog via een brief
gecommuniceerd worden.

Kunnen de hulpdiensten tijdens de
werkzaamheden bij mijn woning?
Ja, met de hulpdiensten zijn afspraken
gemaakt dat de wijk altijd bereikbaar blijft bij
noodgevallen.

Hoe lang duren de werkzaamheden voor mijn
deur?
De werkzaamheden voor uw deur duren circa vijf
weken.
Blijft mijn woning bereikbaar aan de voorzijde?
Uw woning blijft gedurende de werkzaamheden
in uw straat altijd te voet bereikbaar door middel
van loopschotten. We doen er alles aan om de
overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht u
niet goed ter been zijn of mindervalide? Voor
begeleiding in en uit het werkvak kunt u de
medewerkers ter plaatse aanspreken of contact
opnemen met de toezichthouder (zie gedeelte
contact)
Waar zet ik mijn rolemmer als er in mijn straat
gewerkt wordt?
U kunt de rolemmer op de hoek van de
straat (buiten het werkvak) aanbieden. De
ophaaldagen zullen niet veranderen.
Waar moet ik parkeren tijdens de
werkzaamheden?
U dient een plekje voor uw auto te zoeken in de
omliggende straten.

Contact

Meer informatie over de werkzaamheden
en de voortgang kunt u vinden op
www.stadswerk072.nl bij “werk in uitvoering”
en via de pagina ‘projecten’.

Meer info?

Stadswerk072 | Gemeente Alkmaar | T 14 072

herinrichting oude kern Stompetoren

VRAGEN TIJDENS DE UITVOERING
Als u vragen heeft tijdens de uitvoering kunt
u op werkdagen tussen 13:00 uur en 14:00
uur contact opnemen met directievoerder
dhr. Jans Darwinkel, op telefoonnummer
06-511 59751 of per e-mail
jdarwinkel@stadswerk072.nl
Bij geen gehoor kunt u bellen met
toezichthouder dhr. Martin Ruijmgaart op
06-52068824.
Indien u vragen heeft over de
werkzaamheden in het algemeen,
dan kunt u contact opnemen met de
projectleider dhr. Mark Deckers, via
mdeckers@stadswerk072.nl
Ook kunt u voor informatie kijken op de
website www.stadswerk072.nl onder het
kopje projecten.

