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Hans Heddes Callantsoog Callantsoog - Aanleg openbare toiletvoorziening Project wordt opgestart. Er is contact met de dorpsraad om op 

korte termijn ter plaatse mogelijk locaties te bekijken en te 

bespreken. Parallel wordt onderzocht welke mogelijkheden er 

zijn. Dit zal in Q1 nader worden

Callantsoog Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog Dit project betreft het robuust maken van het 

riooltransportleiding van Groote Keeten naar Callantsoog. 

Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase om te komen 

tot een definitieve tracé keuze.

Dirkshorn Herinrichting Dirkshorn De civieltechnische werkzaamheden aan de Voorpolderweg, 

Havenstraat en Dorpsstraat zijn gereed.

Op dit moment wordt er gefaseerd gewerkt in de 

Ruimtevaartbuurt. Eind maart zullen de groenvoorziening 

werkzaamheden starten. Medio april worden alle 

werkzaamheden afgerond.

Dirkshorn Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Het aangepaste ontwerp ligt op dit moment ter instemming bij 

de grondeigenaren. Nadat er een voorlopig koopcontract is 

getekend, zal de benodigde planologische procedure worden 

gestart.

Tuitjenhorn Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen op 26 februari 2019 heeft er een 2e bewonersavond 

plaatsgevonden, tijdens deze avond is het Schetsontwerp 

gepresenteerd. Gezien de financiële middelen moeten nu op 

basis van de ambitie en de technische staat prioriteiten worden 

gesteld in de te maken meerjarenplanning voor uitvoering. 

Deze besluitvorming wordt de komende periode voorbereid.

Warmenhuizen Ecologisch onderzoek Heemtmeer Er is voor het Heemtmeer een ecologisch onderzoek 

uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek worden momenteel 

twee scenario's uitgewerkt voor hoe we met het Heemtmeer 

willen omgaan. Bedoeling is dat na overleg met de 

belanghebbenden een keuze tussen deze twee scenario's 

gemaakt gaat worden. 

Warmenhuizen / 

Tuitjenhorn

Aanleg natuurvriendelijke oevers Wmh en T horn De werkzaamheden betreffen het omvormen van de vaste 

oevers De Zeelt en 't Skuitje Tuitjenhorn en Remmerdel 

Warmenhuizen naar natuurvriendelijke oevers. Op dit moment 

vindt de uitvoering plaats en liggen de werkzaamheden op 

planning. Medio mei worden de werkzaamheden afgerond.

Schagen / 

Warmenhuizen / 

Waarland / 

Tuitjenhorn

Renovatie groenvakken 2018 Renovatie van 15.000 m2 groenvakken. De werkzaamheden in 

Schagen en Waarland zijn vrijwel afgerond. Momenteel wordt 

gewerkt in Warmenhuizen en Tuitjenhorn. Naar verwachting 

wordt het werk eind maart afgerond.

Gemeentebreed Vervanging openbare verlichting naar LED De vervanging van ca 11.000 armaturen en ca 640 masten is in 

is in volle gang en loopt binnen planning. Verlichting wordt over 

het algemeen als prettig ervaren. Eventuele klachten worden in 

overleg met de aannemer binnen korte termijn behandeld en 

afgestemd.

Groote Keeten Boskerpark Voorweg Er is geen voortgang te melden een eventuele reconstructie van 

de Voorweg hangt samen met de ontwikkelingen van 

Boskerpark Groote Keeten.

Groote Keeten Revitaliseren Plein Groote Keeten Uitvoering is gestart in week 7. Doel is om de werkzaamheden 

voor Pasen 2019 afgerond te hebben.

Petten Toegankelijkheid strand van Petten Gekozen is om de aanpassingen aan de zeezijde en boven op de 

dijk uit te gaan voeren, voor de start van het toeristenseizoen 

2019. Aan de zeezijde wordt het aantal 'rustplateau's' 

uitgebreid naar 8 stuks. En bovenop de dijk worden er 

mindervalide parkeerplaatsen aangebracht. Hiervoor is het 

noodzakelijk dat de slagboom wordt verplaatst. Aan de 

landzijde worden vooralsnog geen aanpassingen gedaan. In het 

nog te maken ontwerp voor het plein bij Zand tegen Zee wordt 

bekeken of de toegankelijkheid voor mindervaliden hierin kan 

worden meegenomen.

t Zand Bedrijventerrein Kolksluis We zijn in afwachting voor de aanvraag van twee 

omgevingsvergunningen.



Schagen Geluidswal N245-Muggenburg Momenteel vindt de voorbereiding en de afstemming met 

provincie Noord- Holland plaats. Hierna kan de uitvraag voor 

aanbesteding definitief worden gemaakt.

Schagen Herinrichting Waldervaart Park In het kader van groot onderhoud en vervanging vind 

herinrichting van het Waldervaart Park plaats. In samenspraak 

met de bewoners is een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit wordt 

de komende periode verder uitgewerkt naar Definitief 

ontwerpen, waarna de uitvoering kan worden voorbereid. Op 

verzoek van bewoners en hondenbezitters wordt vooruitlopend 

op de totale uitvoering, vóór 1 april de aanleg van een 

omheinde hondenweide uitgevoerd. Honden mogen tot 1 april 

loslopen op het strandje bij de Wiel, de hondenweide biedt een 

mooi alternatief.

Schagen Parkeerplaats de Loet Momenteel wordt de benodigde bestemmingsplan wijziging 

voor de aanleg van de parkeerplaats voorbereid.

Schagen Reconstructie Populierenlaan Momenteel wordt nog gewerkt aan het vervangen van de 

hoofdgasleiding en het vernieuwen van de openbare 

verlichtingskabel. Ook zijn de rioleringswerkzaamheden 

inmiddels van start gegaan.

Schagerbrug Schagerweg Momenteel wordt het ontwerp nader uitgewerkt. Nadat het 

definitief ontwerp is vastgesteld wordt een planning gemaakt 

voor voorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Ook wordt 

momenteel een subsidieaanvraag voorbereid.


