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Afdeling

Taakveld

Onderwerp

Toelichting

Sport-,
maatschappelijke, en
culturele voorzieningen

Uitvoering
coronasteun

Zoals vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 21 september 2021,
zijn de sport-, maatschappelijke-, kunst en cultuur organisaties binnen de gemeente
Schagen ondersteund met een 2e periode van coronasteun. De periode van
coronaondersteuning liep van 1 oktober 2020 tot 1 september 2021. De organisaties
konden van half december 2021 tot halverwege januari 2022 een aanvraag voor
ondersteuning indienen. In totaal zijn er 30 aanvragen binnengekomen. Deze
aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van de opgestelde criteria en uiteindelijk
hebben 25 organisaties compensaties ontvangen. De overige 5 organisaties
hebben geen compensatie ontvangen, omdat er na beoordeling geen sprake
bleek te zijn van onvermijdelijk verlies. In maart hebben de organisaties hier bericht
over ontvangen en is de ondersteuning uitbetaald.

Opening
Multifunctioneel
handbalveld

Op zaterdag 2 april is het multifunctioneel kunstgrasveld, wat gebruikt gaat worden
door de handbalvereniging Schagen, officieel geopend tijdens de viering van het
60 jarig bestaan van de handbalvereniging.
De aanleg van het veld voor de handbalvereniging was onderdeel van de
sportcarrousel. De vereniging is verhuisd van de locatie Spartahal naar Groenoord
te Schagen. Dit innovatieve kunstgrasveld geeft ook de buurverenigingen, de
voetbal- en hockeyvereniging, de mogelijkheid om gebruik te maken van het veld,
wanneer de handbal het niet nodig heeft.

Scoutinggroep
Aquarius Dirkshorn
financiering
clubgebouw

15 februari jl. is de gemeenteraad akkoord gegaan met de financiering van een
nieuw clubgebouw voor Scoutinggroep Aquarius in Dirkshorn. De scoutinggroep
financiert 1/3 en de gemeente heeft toegezegd 2/3 te financieren. Tussen de
gemeente en de scouting is een overeenkomst gesloten voor de financiering van
het 1/3 deel door de scouting. Deze overeenkomst is op zaterdag 2 april door de
wethouder en de scouting ondertekend.

Samenleving
Sport
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Kunst

Sportcontrainer

Nijha-Schagen
Actief

Vrijdag 29 april 2022 is de sportcontrainer geplaatst bij zwembad De Wiel. Schagen
Aktief gaat in samenwerking met Team Sportservice het beheer en de activiteiten
uitvoeren.

Bouwprojecten

Sportzaal
Multitreffer ‘t Zand

Op 11 mei 2021 heeft uw raad bouwkrediet beschikbaar gesteld voor de
vernieuwbouw van de gymzaal en de voormalige bibliotheek naar een tweede
sportzaal in het complex. De omgevingsvergunning is aangevraagd en wordt
binnen 5 weken verwacht. Het ontwerp is nog onderhevig aan speciale
voorzieningen voor gebruikers. Vertraging door gebrek aan grondstoffen en
bouwmaterialen alsmede prijsverhogingen worden voorzien. In dat geval leggen
we uw raad een nieuw voorstel voor. Het project wordt in bouwteam uitgevoerd.

Graffitimuur

Plaatsen muur

Het team Werken en Projecten heeft de vergunning voor het plaatsen van een
graffitimuur aangevraagd. Zodra de vergunning is afgegeven, uiterlijk 30 mei 2022,
wordt overgegaan tot het plaatsen van de graffitimuur.

Writers Block

Op maandag 14 maart zijn twee muurschilderingen op het pand van Cultuurhuis
Markt18 onthuld. De muurschildering op Noord 36 is 21 maart onthuld. Na afloop is
gebleken dat er een omgevingsvergunning benodigd is voor de gevel links van de
ingang aan de voorzijde van het Cultuurhuis. Deze omgevingsvergunning is nodig
omdat de gevel onderdeel uitmaakt van het monumentale pand Markt18. Door
een foutieve aanname is de beschermde status door de uitvoering binnen de
gemeente tijdens het proces niet gecontroleerd en is er geen
omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gemeentelijk monument
aangevraagd. Het college heeft besloten om tijdelijk afwijkend gebruik van de
gevel toe te staan voor de muurschildering en verleend een tijdelijke
omgevingsvergunning voor een periode van maximaal 7 jaar. Na 5 tot maximaal 7
jaar wordt de muurschildering verwijderd en wordt de muur zodanig hersteld dat
het weer teruggebracht wordt naar een geheel vlak. Bij de verwijdering wordt de
erfgoedcommissie betrokken.

Participatie
Cultuur

Financiën & Control
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