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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief willen wij u informeren over de wederom opgelopen vertraging die ontstaan is bij de
vervanging van de Westerwindpadbrug.
Bij de plaatsing op 15 juni 2012, bleek het composiet brugdek niet aan de eisen voor de oplegging te
voldoen. De herstelmaatregelen van de leverancier hebben tot op heden niet het gewenste resultaat
opgeleverd. Wij zijn nu in afwachting van goede herstelmaatregelen alvorens verder aan het brugdek
te kunnen bouwen.
Gevolg hiervan is dat de leuning op de brug zelf en het straatwerk niet kan worden aangebracht.
Het werkterrein zal door het niet tijdig kunnen opleveren van zowel de leverancier van het brugdek als
de civiele aannemer daardoor voorlopig afgesloten blijven.
Op dit moment is het met de vakantieperiode in aantocht onmogelijk aan te geven wat de planning is
ten aanzien van de oplevering en openstelling van de brug.
Het verwijderen van de tijdelijke dam zal pas plaatsvinden na de openstelling van de brug. Wij zullen u
per brief informeren over het vervolg.
Wat betekent dit voor u?
Tijdens de werkzaamheden zal het Westerwindpad tussen boerderij Fronik en de Westzanerdijk
afgesloten blijven. Fietsers worden omgeleid vanaf de Westzanerdijk en de brug bij de Belt via het
fietspad van de Houtveldweg.
Vragen en informatie:
Als u naar aanleiding fan deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de
projectleider J.Scherfner, via telefoonnummer 14 075 of per email via antwoord@zaanstad.ni
Op de website wWW.zaanstad.nl/nieuwwest kunt u informatie over uw wijk terugvinden.
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Met vnendelijke groet,
Petra tj,ndeRborn, Wijkmanager Nieuw West

