Projectplan Aanleg persleiding Dorpsstraat / Oosteinde Wormer
Projectomschrijving
De riolering in het Oosteinde en de Dorpsstraat bestaat uit een zestal bemalingsgebieden
welke onderling aan elkaar gekoppeld zijn. Bij heftige regenval ontstaan problemen met
de afvoercapaciteit in deze bemalingsgebieden. Door middel van de aanleg van een
persleiding gaan de gemalen van de verschillende bemalingsgebieden direct lozen op het
hoofdbemalingsgebied. De wateroverlast zoals deze nu geconstateerd wordt zal dan niet
meer plaatsvinden.
Projectbudget
Budgethouder
Totaal projectbudget
Budget persleiding
Budget gemaal
Projectorganisatie
Afdeling/ sectie
Opdrachtgever
Directievoering
Toezicht

Erwin Heuperman
€ 545.000,€ 385.000,€ 60.000,-

782111/33004
782112/33004

Contactpersoon
Erwin Heuperman
Grontmij
Grontmij

Directievoering inclusief het organiseren en leiden van de bouwvergaderingen en het houden van
dagelijks toezicht inclusief de benodigde contacten met de bewoners ligt bij Grontmij. Afwijkingen
van het bestek met de eventuele financiële consequenties worden vooraf met de opdrachtgever
besproken. We kiezen ervoor om de directievoering en toezicht door Grontmij te laten uitvoeren
aangezien Grontmij ook bij de voorbereiding betrokken is geweest en het bestek heeft geschreven.
Alle werkzaamheden zijn zo compleet mogelijk in het bestek opgenomen en vinden plaats in
gemeentegrond. Hierdoor is de kans op meerwerk zo gering mogelijk.

Planning
Activiteit
Indicatieraming
Afweging tussen afkoppelen en persleiding
Verkennend bodemonderzoek
Berekening persleidingsysteem
Indicatief bodemonderzoek
VO-tekening
VO-bestek
DO-tekening
DO-bestek
Directieraming
Aanpassen krediet
Aanbesteding
Uitvoering
Voorschouw
Oplevering
Evaluatie

Maand
December 2005
Februari 2007
Augustus 2007
Februari 2008
Maart 2008
November 2008
November 2008
Februari 2009
Februari 2009
Februari 2009
Augustus 2009
November 2009
Februari 2010
April 2010
April 2010
April 2011

Communicatie omgeving
- Informeren omgeving d.m.v. Website/Zaankanter bij ontvangst planning.
- Een bewonersbrief ter inlichting minimaal 2 maanden voordat de uitvoering start.
- Een bewonersbrief minimaal 2 weken voordat de uitvoering start.
- Doorgaand verkeer blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk. Het kan voorkomen dat
de oprit van een enkele woning wat moeilijker bereikbaar is. Hierover wordt tijdig met
de betreffende bewoners contact opgenomen.

