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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Eerste fase van ontwikkeling volgens het Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard: de
herinrichting van de Gildestraat.
Inleiding
In het Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard wordt de Gildestraat ‘de oprijlaan naar De
Scheg’ genoemd. Er zijn streefbeelden van dit deelgebied in het masterplan opgenomen. De
Gildestraat maakt bovendien deel uit van een eerste fase van ontwikkeling waarvoor de
gemeente een OV-knooppunten subsidie van de provincie Noord-Holland heeft verkregen. De
eerste uitkering op basis van de beschikking vindt binnenkort plaats. Eerder heeft u al een
grondexploitatie voor dit deel van het stationsgebied vastgesteld.
Kernboodschap
De herinrichting van de Gildestraat, gestart op 11 januari jl., is het eerste deelproject dat deels
met de provinciale subsidie wordt gefinancierd. Bij de herinrichting van de Gildestraat spelen de
thema’s klimaatadaptatie, biodiversiteit en het principe ‘groen tenzij’ een belangrijke rol. Zo wordt
de asfalt-rijweg versmald naar 6 meter zodat er meer ruimte ontstaat voor een groene inrichting.
De bermen worden voorzien van beplanting en bomen. Geen strakke grasperken maar duizend
bloeiende bloemen bepalen straks het beeld (zie bijlagen) van de Gildestraat. De beide bermen
worden voorzien van een nieuw trottoir en duurzame verlichting.
Met de herinrichting die medio april gereed zal zijn, wordt de Gildestraat met o.a. het Oogcentrum
onze volgende zichtbare heringerichte etalage langs N242 en het spoor. Eerder hebben we zo de
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Industriestraat heringericht. Daar zullen komende maand ook de eerste bouwactiviteiten van ‘De
Groene Trede’ zichtbaar starten.
Het gemeentebestuur heeft de Heerhugowaardse aannemer Poland Infra voor dit werk
geselecteerd.
Consequenties
Door de herinrichting van de Gildestraat wordt uitvoering gegeven aan het Masterplan
Stationsgebied Dijk & Waard.

Kaartbeeld uit Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard, hoofdstuk 5. De eerste fase van ontwikkeling.De Gildestraat is met
een donkere kleur aangegeven.

Communicatie
Gedurende de werkzaamheden blijft de Gildestraat berijdbaar en bereikbaar. E.e.a. is nauw
gecommuniceerd met de ondernemers aan de Gildestraat.
Vervolg
U wordt met raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden van ook andere
uitvoeringsdeelprojecten in en om Stationsgebied Dijk & Waard.
Bijlage(n):




Bij21-0005 bomenkeuze
Bij21-0006 beplantingskeuze
Bij21-0007 beplantingskeuze (2)
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