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Geachte heer/ mevrouw,  

 

Wij gaan groot onderhoud uitvoeren in de Dirk Lubbertstraat en Wijdenes Spaansweg in Breezand. In deze brief 

leest u meer over de herinrichting. 

 

Project 

Het project omvat het vervangen van de riolering en bestrating en herinrichten van de parkeervoorzieningen 

en het openbaar groen in de genoemde straten. De planning is om deze werkzaamheden in 2020/2021 voor te 

bereiden en de uitvoering te starten medio 2022. De oplevering van het gehele project is naar verwachting 

medio 2023. 

 

Nieuwe inrichting straten 

Het ontwerp voor de straat moet nog gemaakt worden. Om een goed beeld te krijgen van wat u als bewoner 

belangrijk vindt, willen wij u vragen om hierover met ons mee te denken. Onderwerpen waar wij graag uw 

mening over willen horen zijn: 

• inrichting, parkeergelegenheid, openbaar groen;    

• wat vindt u van het huidige snelheidsregime;    

• welke aandachtspunten uit de straat wilt u ons meegeven. 

Uw inbreng wordt waar dat mogelijk is meegenomen bij het ontwerpen van de inrichting. 
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In verband met het coronavirus hebben we ervoor gekozen om geen bewonersavond te organiseren. In plaats 
daarvan kunt u over het ontwerp meedenken via ons platform denkmee.hollandskroon.nl. Op die plek kunt u 
een reactie achterlaten en aangeven wat u ons wilt meegeven bij het ontwerpen van de nieuwe inrichting. Dat 
kan over van alles gaan. Van het groen voor de deur tot aan de hoeveelheid parkeerplaatsen.  

Alle op- en aanmerkingen worden waar dat mogelijk is meegenomen en verder uitgewerkt naar een volgende 
stap in het ontwerpproces.. 

De planning: 

Geef uw mening (mei 2021 - juni 2021) 
- Wat wilt u ons meegeven bij de start van het project? 
Analyseren reacties (juli 2021) 
- Uw inbreng wordt waar dat mogelijk is meegenomen bij het ontwerpen van de inrichting. 
Presenteren concept ontwerp (november 2021) 
-De inrichtingstekeningen worden gepresenteerd. 
Heeft u aanvullingen? (december 2021) 
- Klopt alles, heeft u nog aanvullingen voor het ontwerp. 
Analyse reacties (januari 2022) 
- Uw inbreng wordt waar dat mogelijk is meegenomen bij het ontwerpen van de inrichting. 
Presenteren definitief ontwerp (februari 2022) 
- Het definitieve ontwerp van de inrichting wordt aan de omgeving gepresenteerd. 
Nutswerkzaamheden (gereed voor 1 juli 2022 in Dirk Lubbertstraat, voor 1 maart 2023 in Wijdenes 
Spaansweg) 
- Nutsbedrijven vervangen leidingen vooruit op de werkzaamheden aan het riool en de inrichting. 
Uitvoering herinrichting (augustus 2022 - juli 2023) 
- In deze fase wordt daadwerkelijk het riool vervangen en de straat opnieuw ingericht, aannemer 
informeert de omgeving voor de start van de werkzaamheden. Najaar 2022 starten in de Dirk 
Lubbertstraat en in het voorjaar 2023 in de Wijdenes Spaansweg. 
Oplevering (verwachting bouwvak 2023) 
- Bij de oplevering is het werk gereed. Het riool is in gebruik genomen en de straten zijn vernieuwd. De 
laatste punten worden afgerond. 
 
Hoe kunt u reageren? 

U kunt reageren op het ontwerp via ons platform denkmee.hollandskroon.nl.  

U volgt hiervoor de volgende stappen: 

1. U komt op het platform door in uw browser de volgende URL in te typen: 

https://denkmee.hollandskroon.nl.  

2. Als u wilt reageren moet u zich registeren, tenzij u dat al eerder heeft gedaan. Bij dit laatste hoeft u alleen in 

te loggen.  

3. Daarna klikt u in de menubalk op ‘Projecten’.  

4. Vervolgens klikt u op ‘Herinrichting Dirk Lubbertstraat en Wijdenes Spaansweg’. Hier vindt u alle informatie 

die ook in deze brief staat. 
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5. Om te reageren scrolt u naar beneden en klikt u op het openstaande item waarop een reactie mogelijk is. 

Onder het openstaande item is ruimte om te reageren. Zie proces / planning. 

Inwoners van Breezand kunnen het vraagstuk zien, maar alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie 

achterlaten op het openstaande item. 

 

Niet registreren of vragen? 

Wanneer u zich niet wilt registreren, u hulp nodig hebt bij het reageren op het platform of als u andere vragen 

heeft, dan kunt u contact opnemen met ons. 

 

Werkzaamheden   

Voor het in kaart brengen van de huidige situatie (openbare ruimte) en de situatie in de grond, zijn we al 

gestart met de inventarisatiewerkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit:  

 het maken van boringen voor grond(water)onderzoeken;    

 het inmeten van de verharding, riolering en het openbare groen;    

 het graven van proefsleuven om de locatie van de nutsleidingen te bepalen.   

 

Communicatie   

Alle bewoners worden geïnformeerd en betrokken bij het ontwerp van de herinrichting op de volgende 

momenten:    

 Aankondiging van de herinrichting openbare ruimte en voorbereidende werkzaamheden (deze brief). 

 Meedenken over de inrichting van de straat op ons platform denkmee.hollandskroon.nl en waarbij u kunt 

reageren op wat u wilt meegeven uit de omgeving voor de nieuwe inrichting (deze brief). 

 Afhankelijk van de Coronamaatregelen houden wij u op hoogte door brieven, via denkmee.hollandskroon.nl 

en de website van Hollands Kroon of als het weer mogelijk via een bijeenkomst.  

 

Contact 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer 088-321 5000. Een bericht sturen 

mag natuurlijk ook. U bereikt mij via het contactformulier op www.hollandskroon.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Niels Groen Team projecten openbare ruimte 

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend. 


