
 

 
 

 
                             
 
Geachte Bewoner(s) van De Herenweg, 
 
U bent één van de bewoners die de enquête over de Herenweg/Middelweg hebben ingevuld. 
Na de enquête is er overleg geweest met enkele bewoners, vertegenwoordigers van de   
Dorpsraad, wethouder Beemster en een beleidsmedewerker. Er is gesproken over het verkeer 
naar de Aldi en De Boet, de overlast door het toenemende verkeer en parkeren bij de kerk. 
Hier volgt in het kort het antwoord van de Gemeente in een brief van 6 nov. j.l. 
 
De Boet 
 
-Rond de Kerstdagen was er via borden een omleidingsroute, de Tom-Tom volgt dit helaas niet. 
-Ook dit jaar gaat de gemeente in overleg met De Boet om een omleiding in te stellen. 
-Er wordt gewerkt aan een gemeentelijk vervoersplan, daarin wordt een onderzoek voorgesteld. 
-Pas na de vaststelling van Het GVVP wordt er naar een mogelijke randweg gekeken. 
 
Trillingen 
 
-Trillingen doen zich voor rond de drempels door vrachtwagens met hogere snelheid. 
-Bij de Middelweg rijdt men sneller dan binnen de bebouwde kom van Hoogwoud. 
-Drempels zijn noodzakelijk om de verkeerssnelheid laag te houden. 
-Er zijn verschillende oplossingen besproken meer er is geen duidelijk aanwijsbare aanpak. 
-Het onderzoek naar de inrichting van de Herenweg/Middelweg zal duidelijkheid brengen. 
 
Verkeersveiligheid 
 
-Helaas ontbreekt de ruimte om een apart fietspad aan te leggen. 
-Bij de meeste woningen kan op eigen grond geparkeerd worden. 
-Een parkeerverbod voor langs de weg geparkeerde auto’s is niet mogelijk door te kort 
parkeerplaatsen. 
 
Parkeren rond de kerk 
 
-Er vindt overlast plaats door lukraak geparkeerde auto’s bij bijzondere gebeurtenissen. 
-Verkeersregelaars zouden uitkomst kunnen bieden. 
-Het parkeerterrein achter de kerk wordt door bezoekers beperkt gebruikt.  
-Bewoners parkeren niet achter de kerk omdat toezicht ontbreekt. 
-De Gemeente heeft Regio Control verzocht af en toe te contoleren. 
 
Dorpsraad Hoogwoud  
 
Dorpsraad Hoogwoud blijft in overleg met de gemeente over de problemen op de 
Herenweg/Middelweg. Op kortere termijn moet een oplossing komen. We denken aan 
eenrichtingsverkeer en een omleidingsroute. Op langere termijn zal achter Hoogwoud Noord een 
weg kunnen worden aangelegd en zodoende met de Koningspade een randweg vormen naar De 
Boet en de Aldi. 
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