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Aankondiging wegwerkzaamheden Oudelanderweg, Middenmeer  

 

 
Geachte heer , mevrouw,

 
Strukton Civiel West bv heeft van de gemeente Hollands Kroon opdracht ontvangen voor de 
het vervangen van het asfalt van de Oudelanderweg tussen de brug en huisnummer 45. 
De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van het asfalt, verwijderen fundering en 
aanbrengen nieuwe fundering en asfaltverharding. Langs de kant van de weg worden 
grasbetontegels en betonplaten aangebracht en de bermen afgewerkt 
De werkzaamheden op de Oudelanderweg worden uitgevoerd van woensdag 8 maart tot en 
met vrijdag 7 april 2023 
Voor U als bewoner betekent dit dat u gedurende deze periode hinder kunt ondervinden. 
Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 

 
Bereikbaarheid 
Van woensdag 8 maart tot en met vrijdag 7 april wordt de Oudelanderweg, tussen de brug 
en huisnummer 45, afgesloten voor alle doorgaande verkeer. 
Verkeer wordt omgeleid en aangegeven door middel van gele borden. 
Bewoners en bestemmingsverkeer voor aanwonenden kunnen de woning / bedrijf bereiken. 
Dit zal vanaf de Alkmaarseweg en of vanaf de Nieuwelanderweg mogelijk zijn. 
Wij willen u hier dagelijks van op de hoogte houden d.m.v. bijv. Whatsapp of SMS. 
 
Planning  
Woensdag 8 en donderdag 9 maart, verwijderen asfalt 
Maandag 13 maart tot donderdag 16 maart, verwijderen onderliggend straatwerk. 
Woensdag 15 maart tot en met maandag 20 maart, grond ontgraven t.b.v. fundering. 
Vrijdag 16 maart tot en met dinsdag 21 maart, aanbrengen fundering. 
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Woensdag 22 maart tot en met vrijdag 24 maart,  profileren en afwerken fundering 
Dinsdag 28 maart, aanbrengen onderlaag asfalt 
Woensdag 29 maart, aanbrengen tussenlaag en deklaag asfalt 
Donderdag 30 maart tot vrijdag 7 april, aanbrengen grasbetontegels, betonplaten en 
afwerken bermen. 
 
Als gevolg van slechte weersomstandigheden of door overmacht kan het zijn dat de 
werkzaamheden opschuiven of uitlopen.  Wij zullen u dan nader berichten. 
 
Huisvuil ophaaldienst 
Tijdens de werkzaamheden zet de firma Strukton de HVC vuilniscontainer op een centrale 
locatie neer. Aan het eind van de dag plaatsen wij de vuilniscontainer terug op uw oprit.  
Wij verzoeken u om uw huisnummer duidelijk op de vuilcontainer aan te brengen. De vuilnis 
bakken worden om 07:00 uur verzameld. Vuilnisbakken die later aan de weg worden gezet 
worden niet meer door ons naar de centrale locatie gebracht.  
 
Meer informatie. 
Woensdag 22 februari is het voor aanwonenden  mogelijk om een toelichting te krijgen op 
de werkzaamheden. Van 15:00 tot 16:00 uur is de uitvoerder aanwezig in de keet op het  
werk. ( nabij de brug ) 
 
Nadere informatie ( o.a. de tekening) kunt u ook vinden op de website van de gemeente 
Hollands Kroon. www.hollandskroon.nl/inwoners/wegwerkzaamheden/groot-onderhoud-
langereis-oudelanderweg-zuiderweg-barsingerweg-klieverweg 
  
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de 
gemeente Hollands Kroon, dhr. Rick Stam,  bereikbaar via telefoonnummer 088-3215000 
Heeft u vragen,  tijdens en over de werkzaamheden,  dan kunt contact opnemen met   
Arie Haakman van Strukton Wegen en Beton , bereikbaar via 06 22 60 48 65 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet,  
mede namens de gemeente Hollands Kroon 
 

Strukton Wegen en Beton bv 
 

 
  = werkvak 


