Met de kermis in het verschiet willen wij u vooraf alvast informeren voor de periode na de kermis
voor wat betreft de verdere planning van het project Europaplein en de Zeestraat in Volendam.
Wat gaan wij na de kermis uitvoeren?
Na de kermis is het de bedoeling om onderstaande deelvakken te realiseren. Het gaat hierbij om de
Zeestraat en de Ventersgracht, beiden over de lengte van het nieuwe plein. Wij starten eerst met het
aanbrengen van de riolering in de Zeestraat. Dit riool zal uiteindelijk zorgen voor de afwatering van
het regenwater op de Zeestraat. In de huidige situatie loost het regenwater nog op lange en vaak nog
oude leidingen. In de nieuwe situatie komen de kleine leidingen over een korte afstand al op het
hoofdriool in de rijweg.
In de rijweg voor de Kruidvat ligt het hoofdriool al dus hier sluiten we op aan. Dit riool is voor de
vakantie aangebracht.
Om deze aansluiting te realiseren zal het verkeer vanaf de Dijk langs het werkvak geleid worden.
Zodra wij starten met de realisatie van onderstaande werkvakken zal het verkeer over het bestaande
plein omgeleid worden, waardoor de doorgang vanaf de Dijk en vanuit de Ventersgracht
gegarandeerd wordt. (tot 11.00 uur 's morgens)
Tijdens de realisatie van de twee werkvakken zullen wij de opsluiting voor het plein ook meenemen.
Dit stelt ons na afronding van onderstaande fases in staat om direct aan de nieuwe inrichting van het
plein te starten.

Wat we verder nog gaan uitvoeren
Op het plein worden 2 funderingen gemaakt voor 2 nieuwe lichtmasten die gevormd worden uit
oude scheepsmasten.
Verder zullen in de ingeplande gedeeltes alle overige kabels en leidingen aangebracht worden. Een
groot deel hiervan is bestemd voor de aansturing van de nieuwe lichtmasten en de fontein.
De realisatie van de afzinkbare palen in de Dwarsstraat en op de Ventersgracht kunnen wij nog niet
inplannen. De afzinkbare paal in de Ventersgracht zal namelijk meegenomen worden in de
herinrichting van deze straat. Zodra dit ontwerp definitief is zullen we deze afzinkbare palen dus
meenemen in de planning. De paal in de Dwarsstraat voeren we tegelijk uit met die van de
Ventersgracht.
Op de aansluiting met de Zeestraat zullen in de nieuwe situatie uitneembare palen geplaatst worden
in de Stationsstraat. Omdat de verkeerscirculatie afhankelijk is van deze aanpassingen zullen wij u

apart informeren over deze werkzaamheden i.c.m. de afzinkbare palen. Wel zo fijn. Zodra de
planning hiervoor concreet is zullen wij dit met u delen.
Bedankt voor uw begrip.

