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Stad Schagen

Graffiti muur

Al enige tijd geleden vroegen enkele kunstenaars ruimte om graffiti kunst te kunnen stimuleren.
Aanvankelijk werd gekeken of een muur bij de skatebaan in Muggenburg mogelijk was, maar dat
viel om onder meer veiligheidsredenen af.
Inmiddels hebben we besloten een locatie bij de Lindenlaan/Groenoord te onderzoeken voor
mogelijkheden. E.e.a. wordt in overleg met de initiatiefnemers uitgewerkt en omwonenden worden
er bij betrokken. We proberen de muur nog in 2021 te realiseren.

Stad Schagen en
Warmenhuizen

Kunst op rotondes

Beide kunstenaars hebben de opdracht gekregen om een kunstwerk te realiseren.
Het kunstwerk op de rotonde in de stad Schagen wordt in de maand november 2021 geplaatst en
het kunstwerk op de rotonde bij de Harenkarspelweg wordt in oktober geplaatst.

Stad Schagen

Carrousel voortgang

De herinrichting en renovatie van de velden in het kader van de carrousel zijn in volle gang. Op Nes
Noord is het al zo ver dat het gras nu moet groeien. Zodra dat sterk genoeg is kan de
honkbalvereniging weer wedstrijden gaan spelen.
Op Groenoord wordt bij een aantal kunstvelden gewerkt met infill van kurk met gemalen olijfpitten.
Dit is een nieuwe infill en zorgt ervoor dat het kurk op langere termijn minder compact wordt.
Daarnaast is het ook beter voor het milieu. Olijfpitten zijn namelijk een restproduct uit de
voedingsindustrie. Ook hoeft er minder grond ontgraven te worden en minder primaire bouwstoffen
aangevoerd te worden en is daarmee een duurzame keuze.
De samenwerking met de verenigingen verloopt prima.

1 van 2

Heel Schagen

Veldverlichting

In 2020 vond de evaluatie Accommodtiebeleid plaats. Op 15 december 2020 heeft de raad het
beleid voor 2021 tot en 2026 vastgesteld. Eén van onderdelen betrof de veldverlichting, die wordt
vanaf 2021 ondergebracht in het meerjarenonderhoudsplan (mjop) buitensport, daarvoor is budget
geraamd. Drie verenigingen hadden de veldverlichting op eigen kosten vervangen in 2019 en 2020,
uitstel was niet langer verantwoord. Daar de veldverlichting vanaf 2021 door de gemeente wordt
vervangen en onderhouden hebben deze verenigingen gevraagd hen alsnog mee te nemen in
het mjop. De SARS is daar voorstander van. Deze verenigingen krijgen de investering alsnog
vergoed.

Dirkshorn

Nieuwbouw

Het raadsvoorstel is van de agenda van de raadsvergadering van 11 mei 2021 afgehaald. We zijn
in overleg met de scoutingvereniging om het financieringsvraagstuk anders in te vullen. Zodra dit
uitgewerkt is zullen we een nieuw raadsvoorstel aan u voorleggen.
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