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Geachte heer, mevrouw, 

De gemeente Zaanstad is van plan bij u in de buurt de brug over de Dijksloot ter plaatse van het 
Westerwindpad te renoveren. Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden is het nodig dat 
er een gedegen voorbereiding plaatsvindt. Onderdeel van de voorbereiding, is het vooraf in kaart 
brengen van de mogelijke risico's voor de woningen. 
Alle panden in de directe omgeving van het project worden onderzocht. De gemeente Zaanstad 
heeft de bureaus D-Risk en Quattro opdracht gegeven de woningen te inspecteren en de risico's in 
beeld te brengen. Dit betekent dat we ook uw woning willen onderzoeken. De inspecties van de 
woningen zullen vanaf week 4 uitgevoerd worden. Wij verzoeken u vriendelijk om medewerking te 
verlenen aan dit onderzoek. Mocht u bezwaar hebben tegen deze inspecties, dan verzoek ik u dit 
aan te geven bij de heer H. Temmink. 

Wat betekent dit voor u? 
In eerste instantie zal uw woning van buiten bekeken worden of er sprake is van scheurvorming of 
scheefstand. Mogelijkerwijs zullen medewerkers van de bureaus u benaderen voor een nadere 
inspectie op uw terrein aan de buitenzijde van uw woning. Tevens wordt een waterpassing 
uitgevoerd (een zogenaamde lintvoegwaterpassing) en worden eventueel aanwezige meetbouten 
in de buitenmuur opnieuw ingemeten. Indien er geen meetbouten aanwezig zijn, zullen de bureaus 
vooraf uw toestemming vragen om deze te mogen plaatsen en in te meten. 

Vervolg 
Op basis van de inspectiegegevens en de analyse wordt een uitvoeringsmethode voor de 
werkzaamheden bepaald, waarbij risico's voor schade aan uw woning worden geminimaliseerd. Als 
blijkt dat het risico op schade te groot is, dan wordt het project uitgesteld. Als geen sprake is van 
extra risico, dan wordt het project op de normale wijze uitgevoerd. Voor de start van het project 
zult u geïnformeerd worden over de uitslag van het onderzoek en de werkzaamheden die 
uitgevoerd gaan worden. 
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GEBIED MIDDEN 

Ons kenmerk: 	2011/6936 

Aan de bewoners in de omgeving van de 
Westerwindpadbrug te Zaandam 



Vragen? 
Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de heer 

H. Temmink, senior beleidsadviseur bij de afdeling Beleid & Ondersteuning van de Sector 
Realisatie en Beheer via de gemeentelijke informatielijn: 14075. 

Met vriendelijke groet, 
Dienst Wijken. 
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