
Plaatsnaam Projectnaam Raadsinformatie

Callantsoog Openbare toiletvoorziening Callantsoog Er heeft een marktverenning plaatsgevonden. Er wordt een collegevoorstel 

voorbereid voor het vervolg.

Woningbouwplan Dorpsstraat 28 Bij de grondsanering is de ontwikkelaar op problemen gestuit wat allicht 

vertraging gaat opleveren.

Dirkshorn Herinrichting Dirkshorn De fysieke werkzaamheden zijn afgerond het onderhoudstermijn van zes 

maanden is voor dit project in gegaan.

Gemeentebreed Aanleg natuurvriendelijke oevers Wmh 

en T horn

De werkzaamheden zijn afgerond.

Aanpak transportriool Groote Keeten 

Callantsoog

Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen te melden.

Groot onderhoud asfalt 2019 Werkzaamheden worden voorbereid. Uitvoering staat gepland voor 

september 2019.

Renovatie en vervanging civiele 

kunstwerken

De aanbesteding is in voorbereiding. Uitvoering wordt voorzien in de 

maanden september t/m december 2019.

Vervanging openbare verlichting naar 

LED

De vervanging van ca. 11.000 armaturen en ca 640 masten is voor het 

grootste deel binnen de planning gerealiseerd. Alleen bijzondere gevallen 

en een deel van de vervanging van (moeilijk leverbare) masten en aante 

passen armaturen loopt nog door tot medio juli.

Groote Keeten Boskerpark Voorweg Er zijn geen verdere ontwikkelingen te melden.

Revitaliseren Plein Groote Keeten De werkzaamheden zijn afgerond en het project is opgeleverd. Op zaterdag 

11 mei is het plein officieel geopend. De omgeving is over het algemeen 

zeer tevreden en enthousiast over de nieuwe inrichting.

Petten Toegankelijkheid strand van Petten De werkzaamheden zijn afgerond. Aan de landzijde worden in het ontwerp 

voor het ontmoetingsplein nog verdere maatregelen voorzien voor 

mindervaliden.

Schagen Geluidswal N245-Muggenburg De aanbestedingsprocedure loopt. Planning is om medio juni de opdracht 

te verlenen. Uitvoering kan dan worden gestart na de bouwvakvakantie en 

realisatie gereed laatste kwartaal 2019.

Herinrichting Waldervaart Park Donderdag 6 juni is er een inloopavond gehouden voor bewoners waarin 

het definitief ontwerp is. Opmerkingen op het DO zullen we nog verwerken, 

waarna er een bestek wordt opgesteld. De planning is dat de 

werkzaamheden van fase 1 najaar 2019 worden opgesta

Parkeerplaats de Loet Voor het project moet een bestemmingsplan worden gewijzigd, hiermee 

gaan we de komende periode aan de slag.

Reconstructie Populierenlaan De laatste fase van het project is in uitvoering, de bestrating van de rijbaan 

wordt binnen 4 weken afgerond. De bomen en heesters worden 

aangebracht in het najaar. 

Schagerbrug Schagerweg De bestektekeningen worden nader uitgewerkt door het adviesbureau. 

Hiervoor zijn nog enige onderzoeken noodzakelijk, o.a. een bemalings- en 

funderingsadvies. Ook zal er een directiebegroting gemaakt worden, zodat 

de exacte kosten van het project bekend worden. Hierna kan de 

subsidieaanvraag worden ingediend.
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't Zand Bedrijventerrein Kolksluis t Zand Afgelopen periode zijn de asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd inclusief 

de aansluiting op de bestaande Koning Willem II weg.

Bouw en woonrijp maken t Zand Noord 

1e fase

Door de ontwikkelaar zal op korte termijn een 'concept' bouwrijp bestek 

worden overlegd en medio juni een aanvraag omgevingsvergunning worden 

ingediend.

Tuitjenhorn Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen Met het schetsontwerp als uitgangspunt zal het ontwerp verder uitgewerkt 

naar een definitief ontwerp. Er wordt een PvA opgesteld, waarin oa de 

fasering zal worden bepaald en in overleg met de afdeling Inkoop wordt 

gekeken naar de beste bouworganisatie- en contractvorm voor dit project. 

Per 1 januari 2020 kan een aanvraag voor bdu subsidie bij de provincie 

Noord Holland worden gedaan, hierop wordt mede de planning bepaald.

Waarland Herinrichting Hoebelaan / gedeelte 

Jonkerstraat

Project is net gestart. Offerte gevraagd bij landschapschapsarchitect. Met 

de  dorpsraad wordt contact gezocht. Voorbereiding 2019, uitvoering 2020


