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Geachte bewoner, belanghebbende, 

 

Het ontwerp voor de Zeeweg, tussen de N9 en Belkmerweg, is gereed! 

Het is enige tijd geleden dat u van ons informatie heeft ontvangen over de stand van zaken van de 

herinrichting van de Zeeweg. 

In deze brief leest u wat er verder gaat gebeuren. 

 

Ontwerp 

Op basis van de reacties en suggesties die u ons gestuurd heeft, zijn wij samen met het ontwerpbureau 

aan de slag gegaan om het ontwerp aan te passen. Vervolgens hebben wij dit ontwerp voorgelegd 

aan de klankbordgroep die overwegend enthousiast reageerde. Op basis van hun gebiedskennis en 

wensen hebben zij goede aanbevelingen gedaan die we hebben verwerkt in het ontwerp. 

 

Ontwerp bekijken 

Zoals u heeft kunnen lezen in de brief van 11 februari waren wij van plan om in maart het ontwerp te 

presenteren tijdens een bewonersavond. Helaas is dit niet gelukt en kan een bewonersavond, vanwege 

de Coronamaatregelen, niet doorgaan. 

Wij gaan nu het ontwerp en de toelichting publiceren op onze website. 

Vanaf 19 juni staat dit voor u klaar via www.schagen.nl/sintmaartenszee-zeeweg  

 

Vervolg  

Na afstemming met de klankbordgroep staat het ontwerp op hoofdlijnen vast. U kunt echter nog steeds 

uw mening geven over details of onderdelen die wij wellicht over het hoofd hebben gezien.  

Nadat u de informatie heeft bekeken, kunt u tot 4 juli uw reactie geven via het reactieformulier op de 

website.  

Naar aanleiding van de binnengekomen reacties maken wij samen met het ontwerpbureau een 

definitief ontwerp. 

  

 

 

 

 

 

 

  Aan de bewoners van   

Straatnaam en huisnummerdit huis 

 

  Straatnaam en huisnummer 

PC en Woonplaats 

Bezoekadres 

Laan 19, 1741 EA  Schagen 

Postadres 

Postbus 8, 1740 AA  Schagen 

 

Tel. (0224) 210 400 

Fax (0224) 210 455  

postbus8@schagen.nl 

www.schagen.nl 

 @SchagenGemeente 

 Gemeente Schagen 

 

KvK 56838328 

IBAN  NL25BNGH0285156721 

BIC BNGHNL2G 

Datum 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

Contact 

Onderwerp 

Bijlagen 

Afschrift 

  

 

16 juni 2020 

20.033179 

  

Bert-Jan de Bruin / afdeling Openbaar Gebied 

informatie over herinrichting Zeeweg – stand van zaken ontwerp 

http://www.schagen.nl/sintmaartenszee-zeeweg
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Planning 

Wij streven ernaar om in oktober een technisch ontwerp te hebben waarmee wij een aannemer 

opdracht kunnen geven. 

Deze aannemer zal op zijn vroegst eind 2020 beginnen met de werkzaamheden. 

Voor het begin van het seizoen 2021 is de Zeeweg gereed en omgevormd tot een aantrekkelijke en 

veilige entree voor het mooie gebied met bollenvelden, bos, duinen en strand! 

 

Meer informatie? 

Heeft u nog vragen? Deze kunt u stellen via het het contactformulier op de website.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Bert-Jan de Bruin, 

Projectleider  

  


