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Onderwerp : Heereweg twee weken afgesloten voor verkeer 
 
 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 
De Heereweg in Schoorl, tussen de Voorweg en de Wagenmakersweg, is vanaf 27 mei twee 
weken afgesloten voor verkeer. Wij gaan de asfalttoplaag aanbrengen. Vanaf vrijdagavond  
7 juni kan iedereen weer gebruik maken van de Heereweg. 
 
Asfalttoplaag 
De gemeente heeft van september tot en met december 2012 gewerkt aan nieuwe rioleringen 
en een verkeersveilige inrichting van de Heereweg. De asfalttoplaag kon toen niet worden 
aangebracht. Dit kwam onder andere door het koude weer.  
 
Beperkte toegang 
U kunt in de twee weken dat er aan de weg gewerkt wordt, in beperkte mate gebruik blijven 
maken van de Heereweg. Behalve tijdens het aanbrengen van de asfalttoplaag. Deze wordt in 
twee tot drie dagen aangebracht. U wordt hiervoor apart door de aannemer benadert voor het 
wegzetten van uw auto. Als u aan het Jan van Scorelpark woont kunt u uw woning bereiken via 
één van de aansluitingen op de Heereweg. Om sluipverkeer via de Oorsprongweg en de 
Achterweg te voorkomen wordt de Oorspongweg, ter hoogte van de Regbertslaan, met een 
paal afgesloten. Voor de bereikbaarheid van de bewoners stelt de gemeente deze wegen 
tijdelijk als tweerichtingsverkeer in. 
 
Omleidingen 
De Heereweg blijft wel bereikbaar voor nood- en hulpdiensten en ook het voetpad op de 
Heereweg blijft gewoon bereikbaar. Fietsers worden omgeleid via de Oorsprongweg en de 
Achterweg. Automobilisten worden omgeleid via de N9. Inwoners van Groet dienen hiervan 
gebruik te maken. Bus 151 rijdt een aangepaste route. Bewoners uit Groet kunnen gebruik 
maken van de tijdelijke halte nabij de Schoutsakker of van de tijdelijk ingezette pendelbus. 
Hiervoor wordt bij het parkeerterrein in Groet, tussen de Hargerweg en de Scholeksterstraat, 
een tijdelijke halte aangelegd.  
 
 
 
 



 
 

 
Huisvuil 
Tijdens de ophaaldag van het huisvuil (maandag) kan de vuilniswagen gebruik maken van het 
afgesloten deel van de Heereweg. Het huisvuil kan dus op de normale wijze aangeboden 
worden. 
 
Informatie 
Meer informatie  vindt u op de website www.bergen-nh.nl  U kunt ook contact opnemen met de 
opzichter van het werk, de heer A. Linker op telefoonnummer 06 21 88 27 19 (vanaf 27 mei 
bereikbaar) of met de heer T.van Rhijn van de gemeente op telefoonnummer  (072) 888 00 00. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Ton van Rhijn, 
civiel technicus 
afdeling Beheer Openbare Ruimte 
 

http://www.bergen-nh.nl/

