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Schagen

Geluidswal N245-Muggenburg

Hans Heddes

Anne Dillon

Gemeentebreed

Vervanging openbare verlichting naar LED

Hans Heddes

Bert-Jan de Bruin

De offerte voor een duurzaam scherm met zonnepanelen is verder uitgewerkt. Een
gebruiksovereenkomst voor beheer en onderhoud tussen gemeente en externe partij
moet nog worden opgesteld.
De vervanging van ca. 11.000 armaturen en ca 640 masten is gereed. Een aantal
restpunten is nagelopen. De lichtmetingen om de theoretisch berekende lichtopbrengst
te toetsen zijn intensief en zijn nog niet geheel afgerond.
De eind afrekening van het reguliere werk is afgerond. De Eind som blijft (ruim) binnen
beschikbare budget. De laatste verrekening/eindtermijn wordt vastgehouden totdat de
laatste restpunten en lichtmetingen zijn afgerond.

Tuitjenhorn

Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen

Hans Heddes

Bert-Jan de Bruin

Schagen

Herinrichting Waldervaart Park

Hans Heddes

Hein Veldman

Schagen

Parkeerplaats de Loet

Hans Heddes

Hein Veldman

Dirkshorn

Renovatie Veersloot en Voorhuisstraat

Hans Heddes

Maaik Kruijer

Gemeentebreed

Renovatie en vervanging civiele kunstwerken

Hans Heddes

Maaik Kruijer

Gemeentebreed
Gemeentebreed

Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog
Geestenbos Eenigenburg

Hans Heddes
Hans Heddes

Maaik Kruijer
Rick van Esch

De onderhoudstermijn loopt 15 juni 2020 af. Afspraak met de aannemer is dat ook de
lichtmetingen dan gereed zullen zijn. Vervolgens zal het project definitief worden
afgesloten.
Het concept DO voor fase 1, Delftweg en Koorndijk, tussen Oostwal en Noorderlicht is
gereed en eind 2019 gepresenteerd en besproken met de KBG. Hierop is het ontwerp
aangepast en zijn zaken nader onderzocht en uitgewerkt. Het aangepaste ontwerp is
eind april besproken met de KBG Koorndijk. Er heeft een overleg plaats gevonden via
Ms Teams. De Klankbordgroep was blij met een aantal tegemoetkomingen en had nog
een aantal verzoeken/ vragen. In overleg met de KBG is afgestemd de vragen te
beantwoorden en waar mogelijk het ontwerp daarop aan te passen. Vervolgens zal het
ontwerp van fase 1 worden gedeeld met de direct omwonenden van deze fase, het
streven is om dit in juni plaats te laten vinden. Voor fase 2a en 2b zullen nieuwe
klankbordgroepen worden gevormd om het ontwerp nader af te stemmen. Omdat de
fase voortborduren op fase 1 is de verwachting dat de afstemming met de
klankbordgroep sneller/soepeler zal verlopen na het doorlopen van het ontwerpproces
van fase 1.
De beplan ng uit fase 1 is aangeplant. De volgende fase start in juni, in deze fase gaan
wij het grondwerk uitvoeren.
De voorbereiding van de realisa e parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de
parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk.
De voorbereiding voor dit project is opgestart. De nutsbedrijven PWN en Liander willen
voor onze werkzaamheden uit (gepland Oktober/November) hun kabels en leidingen in
de ondergrond vervangen. Hierdoor is onze planning voor de fysieke werkzaamheden
opgeschoven en kunnen wij niet eerder starten dan eind november. Binnen de
projectgrenzen wordt door vele bewoners oneigenlijk grondgebruikt. De betreffende
bewoners zullen hierover door ons op korte termijn worden aangeschreven.
De werkzaamheden zijn opgeleverd en het project bevind zich op dit moment in het
onderhoudstermijn die in september afloopt.
Op dit moment is er geen verdere voortgang te melden!
Vanwege het Coronavirus en enkele niet-technologische participanten, ligt dit project
tijdelijk stil. Er stond een bewonersavond gepland welke niet door kon gaan. Zodra de
maatregelen versoepelen of opgeheven worden, wordt het project hervat.

Gemeentebreed

Idylles / actie groenadoptie

Hans Heddes

Rick van Esch

Gemeentebreed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Hans Heddes

Rob Schouten

Waarland

Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in
Waarland

Hans Heddes

Ruud Moeyes

Dirkshorn

Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn

Hans Heddes

Ruud Moeyes

Schagerbrug

Schagerweg

Hans Heddes

Ruud Moeyes

Gemeentebreed

Baggerplan 2020

Hans Heddes

Vincent Kok

Callantsoog

Openbare toiletvoorziening Callantsoog

Hans Heddes

Vincent Kok

Gemeentebreed

Groot onderhoud asfalt 2020

Hans Heddes

Vincent Kok

Schagen

Zuiderweg Schagen

Hans Heddes

Vincent Kok

Schagen

Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg

Hans Heddes

Vincent Kok

Schagen

Skatebaan Muggenburg

Hans Heddes

Vincent Kok

Warmenhuizen

Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg

Hans Heddes

Vincent Kok

Er zijn maar liefst 118 aanmeldingen binnen gekomen van mensen die graag hun
handen uit de mouwen willen steken en een perkje willen adopteren. Momenteel
worden de benodigde acties en werkzaamheden voorbereid. Vervolgens zullen we alles
stap voor stap realiseren.
Met dit project verduurzamen we 30 gemeentelijke vastgoed objecten, elk jaar ca. 10
stuks. De eerste nationale aanbesteding voor zonnepanelen is afgerond en gegund. De
uitvoering vind plaats in april, mei en juni 2020. 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 weer op
schema, de aanbesteding voor jaar 2 is gestart.
Het conept plan is bijna gereed. Dit moet eerst intern besproken worden. Er wordt naar
gestreefd in juli/ augustus 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 begin 2021 met de uitvoering
kan worden begonnen.
De verwachting is dat er in juni 2020 een voorlopig koopcontract met de
grondeigenaren kan worden getekend. Hierna kan de benodigde planologische
procedure starten. De verwachting is dat het project in 2021 uitgevoerd kan worden.
Het aangepaste ontwerp wordt de komende periode nogmaals besproken met de
dorpsraad, aanwonenden en de klankbordgroep. Er wordt gestart met de technische
uitwerking van het ontwerp tot bestek en tekeningen waarna de
aanbestedingsprocedure kan plaatsvinden. De verwachting is dat begin 2021 met de
uitvoering gestart kan worden
Momenteel wordt ca. 30km watergangen ingemeten en bemonsterd, waarna de
aanbesteding wordt voorbereid. Uitvoering is voorzien in oktober.
Er is 1 bezwaar binnengekomen, welke momenteel wordt behandeld. Definitieve
bestelling wordt geplaatst nadat het bezwaar is behandeld. Rekening houdend met
levertijd wordt iom de dorpsraad een geschikt moment voor de werkzaamheden
bepaald, naar verwachting september.
Het asfalt van de Zuiderweg (bij de rotonde Wi e Paal) is intussen vervangen. De
komende weken worden in de regio Warmenhuizen diverse wegen van een nieuwe
slijtlaag voorzien, dit zijn de wegen waar vorig jaar asfalreparaties zijn uitgevoerd. De
slijtlaag beschermt het nieuwe asfalt voor langere levensduur. Momenteel wordt groot
onderhoud voor het najaar voorbereid. In oktober staan werkzaamheden aan de
Trambaan, Middenweg/Voorpolderweg en Oosterdijk gepland.
Binnen enkele jaren zijn de stoplichten Julianalaan aan vervanging toe. Daarnaast zijn
er verschillende initiatieven en poblemen rondom de Zuiderweg die integraal
beschouwd worden. Hiervoor wordt een planstudie gemaakt
bestemmingswijziging naar verkeer wordt voorbereid, loopt mee in veegplan najaar
2020. Wijziging kan niet eerder ingezet worden dan na het in eigendom komen van de
grond in na grondruil Buijskoolstraat. Prognose is realisatie in voorjaar 2021.
Er zijn gesprekken met skaters geweest, momenteel is bewonersraadpleging en het
contracteren van skatepark-ontwerpers in voorbereiding. Doelstelling is aanleg in het
najaar.
Er is een variantenstudie uitgevoerd, op basis hiervan is de nadere uitwerking voor de
aanleg van een middengeleider in gang gezet.

