
Gemeente Hoorn 

Nieuwe Steen 1 

Postbus 603 

1620 AR Hoorn 

T 0229 25 22 00 

www.hoorn.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1/2 

 

  

 

   

 

Hoorn, 5 juli 2021 

 

Onderwerp: Werkzaamheden op de Strip 

 

 

Beste bewoners, ondernemers en anderen, 

 

Contactpersoon 

P. Schouten 

Zaaknummer: 1882601 

 

Op De Strip in de directe omgeving van het winkelcentrum worden twee kruisingen opnieuw ingericht. 

Het gaat van 12 tot 26 juli om de kruisingen van De Strip met Meetketting/Lage Hoek en van 16 tot 30 

augustus om Hoge Weere/Jan Doustraat. De uitvoering heeft gevolgen voor de verkeersdoorstroming. 

Met deze brief informeren we u graag over de gevolgen. 

 

Aanleiding  

Veel automobilisten rijden harder dan toegestaan op De Strip waardoor deze kruisingen als 

verkeersonveilig worden ervaren. De kruisingen zijn onderdeel van de schoolroute en de route naar het 

winkelcentrum, belangrijk dus om snel deze kruisingen veiliger te maken door het aanbrengen van een 

plateau (verhoging om snelheid te verlagen) en het overzichtelijker maken van de inrichting. 

 

Inrichting 

Beide kruisingen krijgen over het gehele oppervlak een verhoogd plateau. Deze verhoging is een 

snelheid remmende maatregel die zowel op de hoofdrijbaan als op het fietspad wordt aangebracht. 

Aan één zijde vervalt het trottoir en voetgangersoversteekplaats (zebrapad) waardoor het kruispunt 

overzichtelijker wordt. Het trottoir aan de kant van het Cruyff Court blijft gehandhaafd. In de vrijgekomen 

ruimte wordt een groenstrook aangelegd. 

 

Uitvoering Meetketting/Lage Hoek  

De werkzaamheden worden per kruispunt uitgevoerd. Er wordt gestart met het kruispunt 

Meetketting/Lage Hoek. Het complete kruispunt wordt afgesloten voor alle verkeersdeelnemers 

van 12 tot 26 juli 2021. Eerst wordt de straat opgebroken, dan wordt de verhoging aangebracht en 

wordt de straat weer geasfalteerd dan wel bestraat en het voetpad aangelegd. Als laatste wordt de 

groenstrook en de berm aangebracht. 

 

Omleiding Meetketting/Lage Hoek 

Het kruispunt is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor verkeer. Zowel voetgangers, fietsers 

als auto’s worden verzocht gebruik te maken van een andere route.  

Fietsers worden aan de oostzijde van de werkzaamheden omgeleid via het Paulus Utenwaelpad en aan 

de westzijde via het Unjerpad 
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Doorgaand verkeer van De Strip kan beter gebruik maken van een andere route en wordt ter plaatse 

omgeleid via de omleidingsroute over de Dorpstraat, Noorderdracht en Bangert (en omgekeerd). 

Kruisend verkeer dient gebruik te maken van de oversteek op de nieuwe kruising bij de Meetketting/Lage 

Hoek of de Bangert. 

 

Uitvoering Hoge Weere/Jan Doustraat  

Enige tijd nadat het eerste kruispunt is afgerond starten we met de werkzaamheden aan de tweede 

kruising. Het kruispunt Hoge Weere/Jan Doustraat wordt compleet afgesloten voor alle 

verkeersdeelnemers van 16 tot 30 augustus 2021. Eerst wordt de straat opgebroken, dan wordt de 

verhoging aangebracht en wordt de straat weer geasfalteerd. Als laatste wordt de groenstrook en de 

berm aangebracht. De betonplaten naast de straat blijven voorlopig nog liggen. 

 

Omleiding Hoge Weere/Jan Doustraat 

Het kruispunt is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor verkeer. Zowel voetgangers, fietsers 

als auto’s moet gebruik maken van een andere route. Fietsers worden aan de oostzijde van de 

werkzaamheden omgeleid via het Paulus Utenwaelpad en aan de westzijde via het Unjerpad 

Doorgaand verkeer van De Strip kan beter gebruik maken van een andere route en wordt ter plaatse 

omgeleid via de omleidingsroute over de Dorpstraat, Noorderdracht en Bangert (en omgekeerd). 

Kruisend verkeer dient gebruik te maken van de oversteek op de nieuwe kruising bij de Meetketting/Lage 

Hoek of de Bangert. 

 

De Strip 

Het verder inrichten van De Strip gebeurt volgend jaar nadat de woningbouw in het gebied is afgerond. 

Tot die tijd blijft het zoals het nu is en blijven de betonplaten beschikbaar voor de werkzaamheden. 

 

We beseffen dat wonen in een nieuwbouw omgeving veel van u vraagt. We vragen uw geduld en begrip 

voor het veiliger maken van de kruisingen. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Petra Schouten via 

telefoonnummer 06-135 737 56 of per mail naar p.schouten@hoorn.nl. U kunt uw vraag ook stellen via 

www.hoorn.nl/vraag. Als u op deze brief reageert, vermeld dan het zaaknummer. Dit nummer staat 

rechtsboven in de brief vermeld. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Petra Schouten 

Omgevingsmanager Bangert en Oosterpolder 

 

 

 
Op deze brief staat geen handtekening door de digitale afhandeling. 

 

 

 

http://www.hoorn.nl/vraag

