
  
  

 
Aan de bewoner(s) van dit pand 
 
Datum : 2 september 2020                                       
Betreft : werkzaamheden Oude Kern Wieringerwerf   
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
In opdracht van gemeente Hollands Kroon gaat Haarsma Infra & Milieu de werkzaamheden voor de 
herinrichting Oude Kern Wieringerwerf in verschillende fases uitvoeren. De fasering is als volgt: 

 Fase 1: Professor Granpré Molièrestraat: de kruising Prof. Granpré Molierèstraat/Sternstraat 
tot ongeveer de woning Prof. Granpré Molierèstraat 5, de kruising Prof. Granpré 
Molierèstraat/Terppad tot en met de kruising met de Werfstraat;  

 Fase 2: Prinses Margrietstraat; 

 Fase 3: Prinses Marijkestraat; 

 Fase 4: Karel Doormanstraat. 
In bijgevoegde bijlage vindt u de faseringstekening. 
 
Wij starten onze werkzaamheden op 21 september aanstaande. Het werk bestaat uit het vervangen 
van de riolering en het straatwerk. Er wordt gestart in de kruising Prof. Granpré Molierèstraat / 
Sternstraat fase 1. De totale werkzaamheden van alle fases duren tot medio mei 2021. Het verkeer 
wordt tijdelijk omgeleid en de diverse hulpdiensten worden op de hoogte gebracht. 
 
In verband met de Coronacrisis is het niet mogelijk een bewonersavond voor u te organiseren. U 
wordt via ons en de website van de gemeente Hollands Kroon op de hoogte gehouden. Op de 
website van de gemeente (https://www.hollandskroon.nl/inwoners/wegwerkzaamheden) wordt alle 
projectinformatie gedeeld met betrokken bewoners. Er wordt  wekelijks een update gegeven over de 
voortgang van de werkzaamheden. 
 
Uw huisvuilcontainer kunt u gewoon op de gebruikelijke dag aan de straat voor uw woning plaatsen. 
Haarsma Infra & Milieu BV zorgt ervoor dat uw huisvuilcontainer op een plaats wordt gezet waar de 
vrachtwagen van HVC deze kan legen. Vervolgens zorgen wij ervoor dat uw container weer voor uw 
woning wordt geplaatst. 
 
Wij zijn ons er van bewust dat onze werkzaamheden overlast kunnen veroorzaken. Dit proberen we 
uiteraard zoveel mogelijk te beperken. Mochten er vragen zijn of wilt u overlast melden, laat het ons 
weten. U kunt dan contact opnemen met onze uitvoerder Peter Korver via ons algemeen emailadres. 
Ook kunt u voor vragen de uitvoerder op het werk aanspreken. 
 
Met vriendelijke groet,   Contactpersoon namens Gemeente Hollands Kroon 
Haarsma Infra & Milieu b.v.  Toezichthouder:  Jan de Vries : (088) 32 15 000 
Peter Korver, Uitvoerder     
info@haarsmagroep.nl   Directievoerder: Rian Duinmeijer (rduinmeijer@duwabo.nl) 
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