Plaatsnaam
Tuitjenhorn

Projectnaam
Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen

ToelichtingRaad
Het project bevind zich aan het einde van de ontwerpfase voor het eerste gedeelte van de
herinrichting Hoofdassen (Fase 1, Delftweg, Koorndijk t/m kruising Noorderlicht). Er heeft
uitgebreide participatie plaats gevonden, wensen zijn opgehaald bewoners en belanghebbenden,
een schetsontwerp is opgesteld en gepresenteerd aan alle bewoners en belanghebbenden.
Vervolgens is een klankbordgroep (KBG) gevormd voor de eerste Fase. Met de KBG is intensief
overleg geweest. Daarbij is de KBG gehoord en is het ontwerp op een aantal onderdelen aangepast.
De wensen en mogelijke aanpassingen zijn zorgvuldig afgewogen waarbij het doel, het duurzaam
verbeteren van de woon- en leefomgeving in ogenschouw is gehouden. De KBG is daarin
meegenomen welke zaken kunnen worden opgenomen en waar andere keuzes zijn gemaakt. Het
ontwerp is in hoofdlijnen definitief gemaakt en zal binnenkort worden gedeeld met alle bewoners
en belanghebbenden. Een en ander is in voorbereiding. Vanwege de Corona Crisis zal de
informatie/participatie in eerste instantie volledig digitaal worden georganiseerd. Als hulpmiddel
wordt daarbij het nieuwe platform 'Citizen Lab'. Bewoners en belanghebbenden krijgen de
mogelijkheid digitaal vragen en opmerkingen te maken op detailniveau (praktisch en wat evt over
hoofd is gezien), de hoofdlijnen staan in principe vast. De verwachting is dat het ontwerp nog in
januari zal worden gepubliceerd op Citizen Lab. Na de participatie is de verachting het ontwerp van
Fase 1 definitief te maken en zal de technische uitwerking volgen met de verwachting de realisatie
van de eerste fase in het tweede halfjaar van 2021 te kunnen starten.

Schagen

Herinrichting Waldervaart Park

Schagen

Parkeerplaats de Loet

Dirkshorn

Renovatie Veersloot en Voorhuisstraat

Callantsoog

Woningbouwplan Dorpsstraat 28

Gemeentebreed

Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog

In november zijn er ruim 100 bomen geplant, maart 2021 gaat de aannemer weer verder met de 3e
fase. Deze fase bestaat uit het uitdunnen van beplaningsvakken en aanbrengen van nieuwe
beplanting. Hierbij houden we rekening met flora en fauna.
De voorbereiding van de realisa e parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de parkeerplaats te
ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk. Deze wordt meegenomen in het
zgn. verzamelplan.
De aanbestedingsprocedure is afgerond. Inmiddels heeft het bedrijf KWS infra van ons een opdracht
ontvangen om de renovatie werkzaamhden ter hand te nemen. Alle aanwonende hebben van ons
een bewonersbrief ontvangen over de aandachtspunten tijdens de werkzaamheden en de planning.
Gedurende het project worden de bewoners van beide straten middels een project App van de
aannemer op de hoogte gehouden over de voortgang en belangrijke zaken tijdens de
werkzaamheden. Zowel de klankbordgroep als de dorpsraad zijn hiervan op de hoogte gesteld. Eind
november zal deze aannemer starten met zijn werkzaamheden die tot begin april 2021 zullen gaan
duren.
De actiepunten uit de oplevering met de ontwikkelaar zijn uitgevoerd. Op dit moment loopt het
onderhoudstermijn nog tot februari 2021. Het openbaar gebied zal na het onderhoudstermijn
worden teruggeleverd aan gemeente Schagen.
Eind dit jaar hopen wij duidelijkheid te ontvangen over de ontwikkeling Boskerpark wat belangrijk is
voor de aanpak van dit project.

Gemeentebreed

Geestenbos Eenigenburg

Gemeentebreed

Actie Groenadoptie (Idylles)

Gemeentebreed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Waarland

Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in
Waarland

Dirkshorn

Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn

Schagerbrug

Schagerweg

Gemeentebreed

Baggerplan 2020

Callantsoog

Openbare toiletvoorziening Callantsoog

De ontwerpen zijn getoetst en de gewenste aanpassingen worden voor het eind van het jaar
doorgevoerd. Vervolgens kunnen we dit werk op de markt brengen.
Er is opdracht gegeven voor de werkzaamheden van de aannemer. Tevens is er opdracht gegeven
voor het leveren van beplanting. De aannemer levert gelijktijdig met de werkzaamheden de
beplanting uit aan de adoptanten. Naar verwachting starten de werkzaamheden eind januari.
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 vond plaats in april, mei en
juni 2020. De overige 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 en de
aanbesteding voor de 2e fase zonnepanelen op daken wordt in januari
’21 gepubliceerd.
Het nieuwe ontwerp met een wadi ten zuiden van de Hoebelaan is door de interene en externe
overleg organen positief ontvangen. Het definitieve ontwerp wordt nu opgepakt. In het eerste
kwartaal van 2021 kan dit beproken worden in de advies organen, waarna het aan de bevolking kan
worden gepresenteerd. Hierna moet het civieltechnisch verder worden uitgewerkt en aanbesteed.
De verwachting is dat medio 2021 met de uitvoering kan worden begonnen.
De verwachting is dat het voorlopig koopcontract met de grondeigenaren begin 2021 kan worden
getekend. De planlogische procedure wordt meegenomen in het zgn. verzamelplan. De prognose is
dat het project eind 2021/ begin 2022 uitgevoerd kan worden.
Het definitieve ontwerp is gereed. De weg wordt volledig uitgevoerd in asfalt. De bewoners moeten
hier nog over worden geinformeerd. Na de civieltechnische uitwerking en het overleg met de
nutsbedrijven kan het project aanbesteed worden. De verwachting is nu dat medio 2021 met de
uitvoering van de werkzaamheden gestart kan worden.
De uitvoering van het baggerplan 2020 wordt in januari 2021 afgerond. Ten behoeve van het
voorkomen van schade in de haven door grote vrachtschepen wordt nog een bodembescherming
aangebracht.
Een laatste poging om het toilet inpandig bij een ondernemer aan te bieden is niet gelukt. Daarmee
wordt definitief doorgang gegeven aan een eigen toiletgebouw. De vormgeving en plaatsing is reeds
in een bewonersbijeenkomst in 2019 afgestemd en zijn vergund. De uitvoering wordt voorbereid en
er wordt een planning opgesteld. Zodra deze bekend is wordt dit nader gecommuniceerd.

Schagen

Brug De Leng in Nes Noord

De toegangsdam van het sportpark in Nes Noord is uitgevoerd als tijdelijke dam met een te kleine
duiker. Deze wordt, conform eerder gemaakte afspraken met HHNK, vervangen door een definitieve
vaarduiker. De voorbereiding is afgerond. Momenteel worden de vergunningen aangevraagd. Voor
de uitvoering wordt afstemming gezocht met de verenigingen om de overlast te kunnen beperken.
Mogelijke uitvoering in de zomermaanden van 2021.

Gemeentebreed

Groot onderhoud asfalt 2021

Schagen

Zuiderweg Schagen

Schagen

Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg

Schagen

Skatebaan Muggenburg

Warmenhuizen

Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg

De onderhoudswerken gepland voor het voorjaar zijn aanbesteed. Er is een start gemaakt met het
onderhoudsplan voor de zomer en het najaar.
Om de diverse onderhoudsopgaven en ruimtelijke initiatieven mogelijk te maken wordt een
planstudie gemaakt. Hiermee wordt vanuit een visie op het gebied naar concrete uitvoering toe
gewerkt en zal er gelegenheid zijn voor participatie. Voor dit traject wordt door het college een
voorbereidingskrediet aan de Raad gevraagd in de vergadering van februari.
Bestemmingswijziging naar verkeer wordt voorbereid, loopt mee in veegplan, gestart 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 2022.
Er is samen met initiatiefnemers een aanbesteding gehouden en de winnende inschrijving wordt
uitgewerkt voor uitvoering. Deze is voorzien in april. Wanneer de uitvoeringsplanning bekend is
wordt deze met de Raad gedeeld.
Er wordt een ontwerp opgesteld om de kruising Warmerhuizenweg - Dergmeerweg om te vormen
tot een verkeersveilige oplossing. Hiervoor wordt ook afgestemd met dorpsraad en aanwonenden.
Wanneer vorm (fietsoversteek of rotonde) en het tijdspad bekend zijn wordt de Raad daarover
geïnformeerd. Voorlopige inschatting is aanleg in 2022, afhankelijk van procedures en
grondaankoop.

