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Openbare toiletvoorziening Callantsoog

Raadsinformatie

Gemeentebreed

Het onderzoek naar invullingsopties ligt op schema, project op schema voor
realisatie winter/voorjaar 2020
Woningbouwplan Dorpsstraat 28
Door de ontwikkelaar zijn de 'concept' documenten voor het bouwwoonrijpmaken aangeleverd ter controle.
De planning is dat genoemde fysiek werkzaamheden in de maand mei zullen
starten.
Herinrichting Dirkshorn
De werkzaamheden liggen op schema op donderdag 16 mei zal de laatste
handeling ter afronding van het project worden verricht door wethouder
Heddes.
Aanleg natuurvriendelijke oevers Wmh en T horn De werkzaamheden liggen op schema, medio mei wordt het werk afgerond en
opgeleverd.
Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog Op dit moment zijn er geen verdere ontwikkelingen te melden.

Gemeentebreed

Groot onderhoud asfalt 2019

Gemeentebreed

Renovatie en vervanging civiele kunstwerken

Gemeentebreed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Gemeentebreed

Vervanging openbare verlichting naar LED

Groote Keeten

Boskerpark Voorweg

Callantsoog

Dirkshorn

Gemeentebreed

Momenteel wordt gewerkt aan het bestek voor groot onderhoud asfalt 2019.
Op basis van de benodigde voorbereiding en aanbestedingsprocedure is de
uitvoering voorzien in september 2019.
De contractstukken in de vorm van een bestek worden op dit moment
beoordeeld. Het werk wordt in juni aanbesteed.
In de maanden augustus t/m november zal de fysieke uitvoering gaan
plaatsvinden.
Er zijn op basis van logische inpassing in de MJOP (MeerJarige Onderhouds
Planning) 8 vastgoedobjecten geselecteerd waarbij de duurzame maatregelen
worden uitgevoerd in 2019. Voor de diverse onderdelen worden nu
aanbestedingsdocumenten opgemaakt.
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 loopt nog door
tot medio juni.
Er zijn geen verdere ontwikkelingen te melden.

Groote Keeten

Revitaliseren Plein Groote Keeten

Petten

Toegankelijkheid strand van Petten

Schagen

Geluidswal N245-Muggenburg

Schagen

Herinrichting Waldervaart Park

Schagen

Parkeerplaats de Loet

Schagen

Reconstructie Populierenlaan

Schagerbrug

Schagerweg

't Zand

Aanpassen persleiding t Zand
Bedrijventerrein Kolksluis t Zand
Bouw en woonrijp maken t Zand Noord 1e fase

De revitalisering van het plein Groote Keeten was grotendeels voor de
afgesproken datum van 19 april afgerond. Momenteel vinden er nog wat
kleinschalige afrondende werkzaamheden plaats. Hinder voor bewoners en
toeristen is hierbij minimaal.
De asfalteringswerkzaamheden Spreeuwendijk zijn voor de afgesproken
datum van 19 april afgerond. Momenteel worden onder meer de bermen
verder afgewerkt. Er zijn geen wegen meer afgesloten en de overlast voor
bewoners en toeristen is minimaal.
Alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, de uitvraag aan een
drietal marktpartijen wordt in april gedaan. Opdrachtverlening in mei.
Uitvoering zal vervolgens in overleg met de opdrachtnemer worden bepaald.
Verwachting is dat uitvoering in de (vroege) zomer kan plaatsvinden.
Op 1 april heeft wethouder Hans Heddes de hondenweide geopend, dit was
een groot succes. Op verzoek van de gebruikers wordt er binnenkort nog een
zitbank geplaatst. Op korte termijn wordt het ontwerp voor de herinrichting
afgerond.
De planning is om op korte termijn de procedure voor de benodigde
bestemmingsplanwijziging op te starten.
De werkzaamheden verlopen voorspoedig, met bijna geen klachten van
bewoners. Wel zijn er enkele financiële tegenvallers, er zit klei in de
ondergrond ipv zand en de oude bestratingsmaterialen zijn niet geschikt voor
hergebruik.
Het adviesbureau is bezig met de voorbereiding. De subsidieaanvraag is zo
goed als afgerond en wordt binnenkort ingediend bij de Provincie.
Het project is afgerond.
Er zijn geen verdere ontwikkelingen te melden.
Op korte termijn zullen de werkzaamheden voor de voorbelasting (ophogen
grond) starten. De aanbesteding hiervoor is door de ontwikkelaar
georganiseerd en afgerond.

Tuitjenhorn

Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen

Na de bewonersavond op 26 februari 2019 is het Schetsontwerp vastgesteld.
Dit is nu uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de opgave. Wat die
opgave exact gaat inhouden is echter nog niet bekend. Dit is namelijk
afhankelijk van de uiteindelijk beschikbare middelen. De komende periode tot
aan de zomer wordt gebruikt om verschillende scenario's en hierbij
behorende kosten in beeld te brengen. Het bestuur zal vervolgens worden
gevraagd een afweging op de verschillende scenario's te maken.

