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Uitgangspunt is dat de Heereweg in het Centrum “verblijfsgebied” wordt. Het centrum
moet ‘gezelliger’ worden. Ook de Paardenmarkt moet een aantrekkelijker plein worden. Omdat er 
niet voldoende ruimte is voor alle modaliteiten wordt de inrichtng van de openbare ruimte allereerst
bepaald door voetgangers, vervolgens door fetsers en tenslote door automobilisten. In deze 
volgorde wordt ook ontworpen. 

Er komt een heldere routering voor voetgangers. Enerzijds vanuit de parkeerplaatsen bij de 
Paardenmarkt, via een ruim voetgangersgebied naar het zuiden aan de westzijde van de Heereweg 
richtng klimduin. nnderzijds via een brede stoep aan de westzijde van de Heereweg naar het 
noorden richtng  ezoekerscentrum van de Schoorlse Duinen en naar het nieuw aan te leggen  
parkeerterrein op het huidige evenemententerrein. Zeker de Heereweg tussen inrit tot aan 
 rillenwinkel kan smaller worden gemaakt ten faveure van een brede stoep met bomen aan de 
westkant. 

Daarnaast wordt de gehele Heereweg in het centrum een soort “Fietsstraat”. Die ongeveer 3 meter 
breed wordt en alleen door een klein randje is gemarkeerd. Verder is de straat van gevel tot gevel in 
dezelfde soort bestratng uitgevoerd. 

Auto’s worden op de Heereweg gedoogd alleen voor bevoorrading
en voor (zeer) snelle boodschappen. Een blauwe kaart regime met
zeer korte tjdsduur (half uur) helpt de ondernemers en helpt de
doorstroming.  elangrijk is dat de huidige eenrichtngsweg meer
autoluw wordt gemaakt en dat de inrit bij de afsplitsing van de
Sportlaan zo wordt vormgegeven dat inrijden naar het centrum
moeilijker wordt gemaakt. Zie bijvoorbeeld de inrit van de Kruseman van nltngweg achter het 
staton nlkmaar.  ij evenementen en in weekenden stellen we voor dat auto’s helemaal niet meer op
het centrum deel van de Heereweg kunnen komen. Dit om de levendigheid en gezelligheid te 
onderstrepen.

Ten aanzien van het fetsparkeren voldoen de nu aanwezige rekken goed. Er staan nu 47 plaatsen 
westelijk en 49 oostelijk van de weg. Ze staan ook mooi verspreid. nlleen voor het Kruidvat moeten 
nog fetsenrekken komen. De huidige rekken voldoen prima. nellicht is het a  genoeg om ze van een 
nieuwe verfaag te voorzien. Vooral in het zuidelijk deel van de Heereweg zouden minder 
autoparkeerplaatsen moeten komen omdat de straat hier vrij smal wordt. nlleen voor (zeer) snel 
boodschappen doen, voor invaliden en voor laden en lossen kan even worden geparkeerd. Langer 
kan men parkeren op de terreinen achter  de Paardenmarkt, achter de Rode Leeuw en op het nieuwe
parkeerterrein op het evenemententerrein. Deze allen hebben een betaald regime.  

Langs de Heereweg kunnen alle paaltjes verdwijnen en kunnen hier en daar voor de levendigheid 
extra bankjes worden geplaatst. Huidige bankjes voldoen, na te zijn gelakt, weer uitstekend.

 De Heereweg van de nieuwe appartementen nlta Mira tot aan de inrit naar centrum en de gehele 
Sportlaan moeten brede fetsstroken worden aangebracht.

Tenslote is in de discussies gesproken over het ophefen van het fetspad vanachter de Rode Leeuw 
door het bos naar de Schoorlse Zeeweg. ne zijn er echter van overtuigd dat dit fetspad moet blijven 
bestaan en dat daarlangs ook een pad voor wandelaars zou moeten komen. nlle fetsbewegwijzering 
moet wijzen naar de route over de Heereweg.
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