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Schagen Geluidswal N245-Muggenburg De mogelijkheden voor een duurzaam geluidscherm met zonnepanelen worden momenteel nader onderzocht. Met name de mogelijkheden voor 

teruglevering en/of mogelijke exploitatie van laadpalen zijn hierbij bepalend. De verwachting is dat er uiterlijk 1 juni duidelijkheid is over de mogelijkheden 

en voorwaarden.

Gemeentebreed Vervanging openbare verlichting naar LED De vervanging van ca. 11.000 armaturen en ca 640

masten is nagenoeg gereed. De verwachting is dat het project medio april ook financieel kan worden afgerond.

Tuitjenhorn Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen Het concept DO voor fase 1, Delftweg en Koorndijk, tussen Oostwal en Noorderlicht is gereed en besproken met de klankbordgroep. Vanuit de 

klankbordgroep zijn een aantal vragen gesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een nadere onderbouwing en uitwerking ter verduidelijking van bepaalde 

onderdelen van het ontwerp. Deze worden medio maart opnieuw met de klankbordgroep besproken. Daaropvolgend wordt een brede bijeenkomst 

georganiseerd voor alle belanghebbenden. Ook wordt gewerkt aan het ontwerp voor fase 2, Koorndijk en Kalverdijk, tussen Noorderlicht en Kromwater. 

Op basis van het concept DO/VO wordt een kostenraming voor de 1e en 2e fase gemaakt. Het streven is om uiterlijk april 2020 een subsidieaanvraag in te 

dienen bij de provincie Noord Holland.

Schagen Herinrichting Waldervaart Park  De werkzaamheden zijn in uitvoering. In overleg met bewoners en beheerders zijn op detailniveau wat aanpassingen doorgevoerd. Eind februari is gestart 

met het planten van de struiken, najaar 2020 worden er bomen terug geplant.

Schagen Reconstructie Populierenlaan Het project is gereed, de bomen en struiken zijn aangeplant. Onderhoudsperiode is afgelopen, aannemer heeft laatste opleverpunten nagelopen en 

uitgevoerd.

Schagen Parkeerplaats de Loet De voorbereiding van de realisatie parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan 

noodzakelijk.

Gemeentebreed Renovatie en vervanging civiele kunstwerken De werkzaamheden zijn in uitvoering en lopen volgens planning. Medio Maart worden de werkzaamheden opgeleverd.

Dirkshorn Herinrichting Dirkshorn Afgelopen december heeft onze aannemer de laatste herstel werkzaamheden in het kader van het onderhoudstermijn verricht. Civiel technisch en 

administratief is het project inmiddels afgesloten met de aannemer.

Gemeentebreed Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog Op korte termijn zal de rapportage die is opgemaakt voor het riool onder camping Tempelhof intern worden besproken voor een eventueel plan voor 

verdere aanpak.

Gemeentebreed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Met dit project verduurzamen we 30 gemeentelijke vastgoed objecten, elk jaar ca. 10 stuks. De nationale aanbesteding voor de zonnepanelen te plaatsen 

in 2019 is gegund, plaatsing wordt het tweede kwartaal uitgevoerd. De overige 16 verschillende duurzame

maatregelen worden op logische momenten in de meerjarige onderhoudsplanning

uitgevoerd. Hiervan lopen de drie uitvoeringsjaren door elkaar, de uitvoering is op schema. De aanbesteding voor de zonnepanelen 2020 wordt gestart.

Waarland Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat 

in Waarland

Doel is om maart / april  2020 een concept plan aan de bewoners voor te leggen. Hierna moet er een definitief plan tot stand komen, hetgeen 

civieltechnisch moet worden uitgewerkt en aanbesteed. De verwachting is dat in het vierde kwartaal  van 2020 met de uitvoering kan worden begonnen.

Dirkshorn Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn De onderhandelingen over de benodigde aankoop van gronden zorgen voor vertraging in het proces. De verwachting is dat er in maart  2020 

overeenstemming komt. Hierna zal de benodigde planologische procedure starten. De verwachting is dat het project begin 2021 uitgevoerd kan worden.

Schagerbrug Schagerweg Momenteel wordt gewerkt aan een aangepast ontwerp in asfalt. Zodra dit gereed is, zal met de belanghebbenden en bewoners overlegd worden. De 

verwachting is nu dat in het vierde kwartaal van 2020 gestart kan worden met de uitvoering van de werkzaamheden.

Callantsoog Openbare toiletvoorziening Callantsoog Omgevingsvergunning is in reactietijd. Een aanwonende heeft zich gemeld met bezwaren, of die formeel worden ingediend en of dit tot vertraging leidt, is 

niet bekend. Levertijden van toeleveranciers zijn momenteel langer, waardoor plaatsing wordt voorzien in juni. Definitieve bestelling wordt geplaatst 

nadat helder is of er formeel bezwaar komt. Wanneer beoogde plaatsing met evenementen conflicteert wordt iom de dorpsraad uitgeweken naar 

september.

Schagen Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg Er zijn voorbereidende onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het uitbreiden van parkeerterrein Stationsweg, verdere uitwerking wacht op het 

beschikbaar komen van de grond in eigendom en met verkeersbestemming na grondruil Buijskoolstraat. Prognose is realisatie in voorjaar 2021.

Warmenhuizen Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg Op deze kruising gebeuren regelmatig ongevallen met vooral blikschade. Momenteel worden varianten onderzocht om te bepalen wat de beste manier is 

om het kruispunt aan te passen. Naar verwachting kan het eerste kwartaal 2020 een keuze voor verdere planuitwerking worden gemaakt.


