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Onderwerp : Her-bestraten Cornelis Dirkszoonlaan 166- 232.

Geachte heer/mevrouw,

Voor dit jaar staat het hofje, Cornelis Dirkszoonlaan, van huisnummer 166 tot en met 232 op het
programma voor groot onderhoud. Middels deze brief informeren wij u over de geplande
werkzaamheden.

Herinrichting van de straat
De huidige inrichting van de openbare ruimte voldoet niet meer aan de tegenwoordig gestelde minimale
eisen (denk hierbij aan breedte van de parkeervakken, de zetting (hoogte verschil) voor de woningen en
rond de ondergrondse inzameling en de boom bij de flat).

Wij willen u als bewoner graag betrekken bij de planvoorbereiding en kijken of vragen of opmerkingen die
bij u leven kunnen worden ingepast in een definitief ontwerp.
Op de website https://www.waterland.nl/herstraten-hofJe-comelis-dirkszoonlaan vindt u een artikel over
de voorgenomen werkzaamheden, ook de concept tekeningen in PDF, de brief en opmerkingen formulier
kunt u daar vinden.

Wat vragen wij aan u?
Als bijlage bij deze brief is een tekening van ons (1 c) conceptontwerp toegevoegd (zie ook de website).
Tevens hebben wij er een vragen/opmerkingenlijst bij gedaan. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft
verzoeken wij u de vragenlijst uiterlijk voor maandag 30 mei 2022 ingevuld terug te sturen aan de
Gemeente Waterland met gebruikmaking van de retourenvelop. Ook is het mogelijk om u aanvullende
vragen en/ of opmerkingen te sturen per email aan evert.bootsman@waterland.nl

Wijzigingen ten opzichte van de bestaande situatie:
• De rijbaan en parkeervakken wordt vervangen door nieuwe materialen;
• in het kader van Duurzaam Veilig en de inrichting van een 30 km zone worden de vierkante

hobbels in de bocht bij de flat entree vervangen voor een een licht verhoogde drempel tot bij de
ondergrondse inzamelcontainer;

• de parkeervakken en rijbaan worden aangepast conform de richtlijnen CROW;
• de buitenruimte word opgehoogd, vooral voor de entree van de flat, bij de inzamelcontainer en

voor de woningen 168 tot en met 178 en 220 tot en met 230. De ophoging is gemiddeld ca. 20cm;
• de straatkolken die het hemelwater van de straat opvangen worden van het hoofdriool

ontkoppeld en krijgen een eigen afvoerleiding richting open water;
• Alle bomen worden behouden. De heesters voor huisnummer 168, worden vervangen door gras.

Verder worden de aanwezige heesters bij gesnoeid en waar nodig aangevuld/hersteld.

z..0.z.
Postbus 1000 / 1140 BA Monnickendam ] Bezoekadres Pierebaan 3 Monnickendam/ T. 0299- 658 585 / F. 0299- 658 599
E. gemeente@waterland.nl/ www.waterland.nl/ IBAN Rabobank: NL24RABO034.28.79.200/ IBAN BNG: NL11BNGH028.50.33.298



PWN
In het jaarlijkse platunuiugsoverleg met de Nutsbedrijven hebben wij vernomen dat PWN de hoofd
waterleiding moet vervangen. Dit zal voorafgaand aan het her-bestraten plaatsvinden.

Planning
Vooralsnog is de bedoeling dat PWN voor de bouwvak vakantie haar hoofd waterleiding zal vervangen.
De bewoners worden hierover door PWN verder geïnformeerd. Na de bouwvak vakantie staat het her
bestraten en rioleringswerk ingepland.

Het vervolg
Het is vooralsnog de bedoeling om u te blijven informeren over de vervolgstappen. Over zowel de reactie
op de vragen en/of opmerkingen als over de definitieve planning met betrekking tot de uitvoering van de
werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
n,~, ,n wetlrnudm,
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