
  

 

 

Aan de bewoners 
 
Hollands Kroon 
 

 

 

 

Verzenddatum 

 oktober 2022 
Ons kenmerk 

  
Uw kenmerk 

  
Uw brief van 

  
  

 

onderwerp:  Contact 

 Onderhoud asfaltverhardingen 2023   Niels Groen 
Pagina   

 1/2  T 088 - 321 50 00 

 
 

  

  

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 gaat onderhoud uitvoeren aan de openbare weg voor uw woning. Wij zijn gestart met de 
voorbereidende werkzaamheden. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden en het vervolg tot 
de daadwerkelijke uitvoering van het onderhoud aan de weg in 2023. 

 

Project 
Het project omvat het uitvoeren van asfaltonderhoud aan de volgende wegen: 

-Langereis tussen N239-Winkelerweg. De werkzaamheden bestaan uit het deels vervangen van de 
asfalttoplaag, in de bermen langs het asfalt worden grasstenen aangebracht.  

-Oudelanderweg tussen brug-nr 45. De werkzaamheden bestaan uit het opnieuw aanbrengen van de weg 
met een nieuwe fundering. 

-Zuiderweg tussen Walingsweg-Slikkerdijk. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de 
asfalttoplaag, in de bermen langs het asfalt worden grasstenen aangebracht. 

-Barsingerweg (westzijde) tussen Kruisweg-Kreil. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de 
asfalttoplaag. 

-Klieverweg tussen Wieringerrandweg-nr 18. De werkzaamheden bestaan uit het opnieuw aanbrengen 
van de weg met een nieuwe fundering, in de bermen langs het asfalt worden grasstenen aangebracht. 

-Robbenoordweg tussen bocht bij A7-Oom Keesweg. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van 
de asfalttoplaag. 
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Planning 
De inventarisatie werkzaamheden hebben al plaats gevonden of vinden nog plaats. De daadwerkelijke 
asfaltwerkzaamheden staan op de planning voor de periode 1 april- 1 oktober in 2023 (onder 
voorbehoud) om uit te laten voeren. 

 
Bereikbaarheid 
Tijdens de uitvoering van de asfaltwerkzaamheden kan het voorkomen dat uw woning per motorvoertuig 
niet bereikbaar is. Voordat de werkzaamheden starten zal u opnieuw geïnformeerd worden per brief en 
met bedrijven zal begin 2023 contact gezocht worden door onze aannemer. 

 
Voorbereidende werkzaamheden 
Voor het in kaart brengen van de huidige situatie (openbare ruimte) en de situatie in de grond, vinden 
inventarisatiewerkzaamheden plaats. De volgende werkzaamheden kunnen plaatsvinden:  

- Het inventariseren van de openbare ruimte;  
- Het maken van boringen voor grondonderzoeken;  
- Het maken van asfaltboringen voor onderzoek; 
- Het inmeten van de straten; 
- Het graven van proefsleuven om de locatie van de nutsleidingen te bepalen. 

 
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 waarbij de aannemer wordt voorgesteld en de planning van de uitvoering wordt 

gepresenteerd. 
 
Website 
Op de website van de gemeente is aanvullende informatie te vinden. Deze informatie kunt u vinden door 
in de zoekbalk de straat in te voeren. 
 
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. 


