Plaatsnaam
Gemeentebreed

Projectnaam
Groot onderhoud kunstwerken & oeverlijnen

Tuitjenhorn

Roockershuispark fase 2 (Dorpspark) Tuitjenhorn

Groote Keeten

Sandepark - vervangen riool, verharding & groen

Gemeentebreed
Schagen

Vervangen mijnsteenpaden op 3 begraafplaatsen
Reconstructie Kanaalstraat en omgeving

Schagen

Herinrichting Kaagweg Schagen

Tuitjenhorn

Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen

ToelichtingRaad
Het project Groot onderhoud kunstwerken & oeverlijnen is opgestart. Het werk omhelst
de vervangen van negen bruggen en een aantal strekkende meters oeverlijn die op het
einde van de technische levensduur zijn. In deze fase wordt de opdracht helder
omschreven en het programma van eisen vastgesteld.
De gemeente ondersteunt het parkbestuur bij de voorbereiding en het realiseren van
het participatie project Roockershuyspark, fase 2. Het project is in de ontwerpfase. De
projectteam stuurt nu aan op de technische uitwerking van het ontwerp, afstemming
met stakeholders en verkrijgen van vergunningen.
Het project Sandepark, Integraal herinrichting van de openbare ruimte is opgestart. Het
werk omhelst de renovatie van gevel tot gevel van het openbare gebied in een
vakantiepark, waarbij alle beleidsambities binnen de financiële mogelijkheden
geintegreerd worden. In deze fase wordt de opdracht helder omschreven en het
programma van eisen vastgesteld.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Momenteel bevind het project zich in de definitie fase. er zijn diverse onderzoeken in
gang gezet. Tevens is er een interne duurzaamheids sessie opgestart waarbij de
onderzocht wordt welke ambities en doelstellingen haalbaar zijn dit met het oog op
klimaatadaptieve maatregelen en duurzaamheid. De verwachting is dat na de zomer de
stap gezet kan worden richting de ontwerpfase. Het participatieproces hiervoor wordt
de komende periode voorbereid.
Momenteel bevind het project zich in de definitiefase, er wordt gewerkt aan een
compleet en concreet eisenpakket en op basis hiervan zal er een herziene raming
worden opgesteld. Er zijn een aantal ambities gewijzigd en waardoor er een aantal
aspecten worden aangepast. Zodra deze helder en concreet zijn zal er een goede raming
bij de opdrachtgever worden neergelegd en kunnen we door naar de ontwerpfase.
Het project bevind zich momenteel in de voorbereidingsfase voor het eerste gedeelte
van de herinrichting Hoofdassen (Fase 1, Delftweg, Koorndijk t/m kruising Noorderlicht).
De ontwerpfase is na intensief overleg met KBG afgerond en daarbij zijn de wensen en
een aantal aanpassingen meegenomen. Er ligt nu een breed gedragen ontwerp. De
subsidie aanvraag is afgewezen door de Provincie, de provincie is van mening dat er niet
voldoende bijdrage wordt geleverd aan het duurzaam veilig inrichten van deze weg.
Door middel van het indienen van een bezwaar wordt alsnog geprobeerd om subsidie
voor dit project te verkrijgen. Voor fase 2a en 2b start de ontwerpfase. Het
participatietraject hiervoor wordt momenteel voorbereid.

Schagen

Thorbeckestraat, vrachtwagenverbod

Er is opdracht gegeven aan een adviesbureau dat de gemeente gaat begeleiden bij
aanvragen van de toestemming voor het handhaven op basis van kentekenherkenning,
de organisatie omtrent het beoordelen van de beelden en het plaatsen van de camera.
De benodigde gegevens zijn het bureau geleverd. De doelstelling is dat de toestemming
van de lokale driehoek in juli ontvangen is. Naar verwachting zal het plaatsen van de
camera eind dit jaar gereed zijn. Om de vrachtwagenchauffeurs door middel van
bebording naar de juiste locatie te leiden is een bebordingsplan gemaakt, waarbij de
Thorbeckestraat vermeden wordt. Voor het plaatsen hiervan is ook de toestemming
nodig van de provincie. Dit bebordingsplan wordt eerst met hen besproken voordat er
toestemming wordt gevraagd. Het interne verzoek voor periodieke handhaving in de
Thorbeckestraat op vrachtverkeer totdat de camera er staat is ingediend.

Gemeentebreed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Schagen

Herinrichting Waldervaart Park

Schagen

Parkeerplaats de Loet

Gemeentebreed

aanleg Schoolzones

De uitvoering voor de 2e fase zonnepanelen op daken is na aanbesteding gegund. De
uitvoering hiervan vordert.
De bollen en knollen staan op dit moment volop in bloei, daarover krijgen we veel
complimenten van de bewoners. Aankomende weken vinden er nog afrondende
werkzaamheden plaats, waaronder het opknappen van de gazons en het onderhoud van
beplanting.
De voorbereiding van de realisatie parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de
parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk.
Op dit moment is het project in voorbereiding en worden er ontwerpen gemaakt voor
de schoolzones bij de volgende basisscholen: De Doorbraak in Warmenhuizen. De
Iepenlaan in Schagen. De Julianalaan of Hofstraat in Schagen. De Keinsmerweg in 't Zand.
De Dorpsstraat in Tuitjenhorn (bestaande schoolzone opwaarderen). De Volleringweg in
Waarland. (bestaande schoolzone opwaarderen). De uitvoering van de werkzaamheden
staat gepland voor juli / augustus (tijdens de schoolvakantie).

Waarland

Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in
Waarland

Burgerbrug
Dirkshorn

De verwachting is dat op korte termijn het ontwerp definitief gemaakt kan worden.
Daarna vindt de nadere technische uitwerking plaats. De verwachting is dat er eind 2021
met de uitvoering kan worden begonnen.
Kruising Grote Sloot, vervangen van asfaltdeklaag twee De werkzaamheden zijn uitgevoerd.
bruggen
Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn
Er is een opdracht gegeven om ruimtelijke onderbouwing te leveren bij de planologische
procedure die meegaat in het verzamelplan. De gesprekken over de aankoop van
gronden van HHNK lopen nog. Inmiddels is het verzoek gedaan bij de kabel en leiding
beheerders voor de benodigde omleggingen.

Schagerbrug

Schagerweg

Dirkshorn

Renovatie Veersloot en Voorhuisstraat

Gemeentebreed
Gemeentebreed

Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog
Geestenbos Eenigenburg

Sint Maartensbrug Speelveld Sint-Maartensvlotbrug

Gemeentebreed

Herplant bomen 2021

Callantsoog

Openbare toiletvoorziening Callantsoog

Schagen

Brug De Leng in Nes Noord

Gemeentebreed

Groot onderhoud asfalt 2020

Schagen

Zuiderweg Schagen

Schagen

Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg

Schagen

Skatebaan Muggenburg

Op korte termijn wordt het ontwerp gepubliceerd op Samen.schagen.nl. Ook wordt
gekeken of een fysieke presentatie van het ontwerp voor de inwoners van Schagerbrug
mogelijk is.
Op 6 mei zijn de werkzaamheden met de aannemer opgenomen en accoord bevonden.
Er is een bedankbrief van de klankbordgroep ontvangen over het behaalde resultaat van
de werkzaamheden die zeer plezierig en voorspoedig zijn verlopen. Op dit moment
bevind het werk zich in het onderhoudstermijn die loopt tot begin november..
Geen ontwikkelingen te melden.
De uitvoering is gestart. Het grondwerk is gereed en momenteel wordt het
halfverhardingspad aangelegd. Van het najaar worden er groenvoorzieningen (bomen en
heesters) aangeplant.
Het ontwerp is vastgesteld en deze wordt momenteel technisch uitgewerkt. Zodra de
technische uitwerking intern akkoord wordt bevonden, kunnen we overgaan tot
uitvoering.
De deelopdracht met ruim 700 bomen ligt nu bij Stoop om uit te werken en voor te
bereiden conform het contract wat wij met hun hebben gesloten. Het streven is om in
augustus te starten met het de groeiplaatsverbetering zodat de bomen voor de
jaarwisseling geplant kunnen worden.
Vanwege de Suez-blokkade heeft de productie vertraging opgelopen. Plaatsing van het
toiletgebouw is gepland voor 9 juni. Aansluitend volgt de inbedrijfstelling en
ingebruikname in de 2e week van juni.
In samenwerking met de provincie worden twee duikers vervangen voor vaarduikers.
Deze vervanging wordt tussen 14 juni en 23 juli uitgevoerd.
De onderhoudswerken zijn grotendeels uitgevoerd conform planning. Resterende delen
worden op korte termijn afgerond en de volgende tranche is in voorbereiding.
De hoofdverkeersstructuur, met aandacht voor Zuiderweg en Muggenburg-Zuid wordt
momenteel nader beschouwd zodat circa eind september in overleg met de werkgroep
van de Raad een beeldvormende vergaderng kan worden gehouden.
De bestemmingswijziging volgt op grondruil, afhankelijk van project Buijskoolstraat. De
wijziging is voorbereid middels eenomgevingsplan. Daarna volgt participatie en
uitvoering. Prognose is realisatie in 2022.
De uitvoering is afgerond. Betreffende de ervaren overlast met betrekking tot het
skatepark, is de insteek dat we dit vanuit het Jeugd en Jongerenwerk samen en in
overleg met de jongeren oppakken.

Warmenhuizen

Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg

Met dorpsraad en omwonenden is gekozen voor een rotonde. Verdere uitwerking vindt
momenteel plaats evenals grondaankoop. Voorlopige inschatting is aanleg in 2023.

