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Geachte heer/ mevrouw,  
 

Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl.  

Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.  
 

Contact  Social Media Overige gegevens 

 www.hollandskroon.nl   facebook.com/hollandskroon  BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785 

 T 088 – 321 50 00   @hollandskroon  BIC: BNGHNL2G 

  
De gemeente is voornemens groot onderhoud uit te voeren aan de Medemblikkersluisweg te 
Middenmeer. Wij willen u een update geven over de voortgang van het project: Groot Onderhoud Asfalt 
Medemblikkersluisweg. In deze brief leest u meer over de laatste ontwikkelingen. 

 

Project 
Het project omvat het uitvoeren van asfaltonderhoud aan de Medemblikkersluisweg. Dit onderhoud zal 
gaan bestaan uit het herstellen van de slechte plekken in het asfalt en de weg voorzien van een nieuwe 
asfalttoplaag. 

Laatste ontwikkeling 
Uw inbreng aan het project, locatiebezoeken en informatie uit aanvullende onderzoeken heeft voor een 
andere gewenste inrichting gezorgd. De Medemblikkersluisweg wordt versmald, krijgt aan weerzijde 
grasstenen en krijgt verdeeld over het gehele tracé drempels in de rijbaan.  
 
Planning 
De werkzaamheden uitvoeren in het voorjaar is niet haalbaar gebleken, door onder andere COVID-19 
vraagt een project meer voorbereidingstijd. De huidige planning (onder voorbehoud) is om in het voorjaar 
van 2022 te starten met de werkzaamheden aan de weg. 

Ontwerp inrichting 
Zodra het ontwerp van de reconstructie gereed is wordt u daar nader over geïnformeerd. 
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Communicatie 
De bewoners zullen geïnformeerd en betrokken worden bij de realisatie van het groot onderhoud aan de 
weg op de volgende momenten:  

1. Aankondiging groot onderhoud aan de weg en voorbereidende werkzaamheden (deze brief); 
2. Aankondiging uitgewerkte ontwerp/ inrichtingstekening;  
3. Aankondiging waarbij de aannemer wordt voorgesteld en de planning van de uitvoering wordt 

gepresenteerd. 
 
Omgeving 
Uw inbreng is waardevol, heeft u zaken die u ons binnen dit project wil meegeven, laat ons dit dan weten.  

 
Contact 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer (088) 32 15 000. Een bericht sturen 
mag natuurlijk ook.  

 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Niels Groen 
 
Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend. 


