
 

Informatie werkzaamheden Maelsonstraat 
In deze brief vindt u informatie over de uitvoering van en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden 

Maelsonstraat, onderdeel van de Poort van Hoorn.  

 

Nieuwe aansluiting Maelsonstraat  

De komende jaren gaat de gemeente Hoorn het stationsgebied aantrekkelijker en beter bereikbaar maken. 

Als eerste stap maken wij het P+R terrein en het station beter bereikbaar voor bezoekers en reizigers. Zij 

kunnen het P+R terrein straks sneller bereiken via een nieuwe route vanaf de Provincialeweg over de 

Maelsonstraat. De nieuwe aansluiting draagt ook bij aan een betere doorstroming op de Provincialeweg.  

 

Werkzaamheden tot nu toe 

Maandag 30 januari jl. zijn wij gestart met de reconstructie van de Maelsonstraat om de aansluiting op de 

Provincialeweg te kunnen maken. De afgelopen weken zijn al diverse werkzaamheden verricht.  

 

 Aan de westzijde van het Westfriesgasthuis (WFG), vanaf de Van Dedemstraat, is grond 

afgegraven en zijn werkzaamheden verricht aan kabels en leidingen van het WFG. In het gedeelte 

worden nu eerst door de NUTS-bedrijven werkzaamheden verricht. Wij gaan hierna fundering 

voor de nieuwe verhardingen aanbrengen; 

 Het terrein van Horizon College en aangrenzende omgeving is gedeeltelijk aangepast; 

 Ter plaatse van het voormalige pand ‘Koopmanstaete’ (nr. 22) zijn de funderingen van de nieuwe 

weg aangelegd;  

 Op het noordelijke gedeelte van de Maelsonstraat zijn wij gestart met het (opnieuw) aanbrengen 

van de trottoirs. 

 

Planning 

In de afgelopen periode is veel neerslag gevallen. Dit heeft vertragend gewerkt. Naast de 

weersomstandigheden hebben wij door een aantal onvoorziene zaken helaas extra vertraging opgelopen.  

Bij graafwerkzaamheden komen wij geregeld situaties tegen die moeilijk vooraf ingeschat kunnen worden. 

Gelukkig zijn deze problemen opgelost en zijn de weersvoorspellingen voor de komende periode gunstig. 

Vanwege de genoemde vertraging hebben wij onze planning moeten aanpassen.  

 

Deelgebieden 

Om de bedrijven, instellingen en woningen aan de Maelsonstraat zo goed als mogelijk bereikbaar te 

houden worden de werkzaamheden in verschillende delen uitgevoerd. Hieronder ter informatie het 

overzicht van de deelgebieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vervolg uitvoering deelgebied B en C  

Wij zijn gestart met werkzaamheden aan de rijbaan in deelgebieden B en C. De grootschalige 

werkzaamheden zoals hieronder beschreven worden zondag 23 april 2017 afgerond. Dit uiteraard onder 

voorbehoud van goede weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden. 

 

Uit te voeren werkzaamheden deelgebied B en C 

In deelgebied B (parallel aan de Provincialeweg, huisnummers 5, 7, 9, 10, 12, 18 en 20) worden de 

komende 4 weken op doordeweekse dagen hoofdzakelijk straatwerkzaamheden uitgevoerd aan de 

trottoirs en wordt ook gedeeltelijk op de rijbaan gewerkt. In het weekend wordt aan de gehele rijbaan 

gewerkt. Per weekend zal circa een derde van de straat volledig worden vervangen. Houdt u er de 

komende weken vooral rekening mee dat in deelgebied B de situatie op maandagen er anders uitziet dan 

u gewend bent en er gedeeltelijk over een puinverharding/wegfundering gereden moet worden. Percelen 

blijven in deze periode bereikbaar voor bestemmingsverkeer. In het weekend van 22 en 23 april vinden in 

deelgebied B en C asfalteringswerkzaamheden plaats. Verder starten wij zeer binnenkort met het 

realiseren van het nieuwe parkeerterrein van het WFG/GGD.  

 

Bereikbaarheid  

Op de Maelsonstraat, parallel aan de Provincialeweg, is eenrichtingsverkeer ingesteld. Het 

bestemmingsverkeer mag alleen in zuidelijke richting rijden; vanaf de kant van de entree van het WFG 

richting Horizon College. In de bovengenoemde weekenden zal de rijrichting in verband met een afsluiting 

afwijken van bovengenoemde maatregel. Weggebruikers worden geïnformeerd door middel van borden en 

zoals u heeft gemerkt zetten wij verkeersregelaars in als dit nodig blijkt.  

 

De Maelsonstraat vanaf de Van Dedemstraat tot en met het Horizon College/GGD is net zoals de 

afgelopen weken open voor verkeer in twee richtingen.  

 

Hulpdiensten 

Hulpdiensten kunnen altijd uw bedrijf/instelling of woning bereiken. Zij zijn op de hoogte van de 

werkzaamheden. U kunt bij een calamiteit de alarmcentrale attenderen op de werkzaamheden. 

 

Vervolg uitvoering 

Wanneer wij starten met werkzaamheden in een ander deelgebied ontvangt u van ons een nieuwe brief. 

 

Afvalinzameling 

Indien u assistentie nodig heeft voor het plaatsen van uw (HVC-)afvalcontainer verzoeken wij u dit aan 

onze werknemers op locatie kenbaar te maken. Zij zullen dan uw container naar de aanbiedplaats brengen 

en weer bij u terug brengen. 

 

Vragen? 

Voor overige vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeentelijke toezichthouders, de 

heren R. Boersma en A. Attema. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 0229 - 252200. Voor meer 

informatie over de Poort van Hoorn kijkt u op www.poortvanhoorn.nl . 

 

 

http://www.poortvanhoorn.nl/

