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Schagen

Geluidswal N245-Muggenburg

Hans Heddes

Anne Dillon

Gemeentebreed

Vervanging openbare verlichting naar LED

Hans Heddes

Bert-Jan de Bruin

Tuitjenhorn

Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen

Hans Heddes

Bert-Jan de Bruin

Schagen

Herinrichting Waldervaart Park

Hans Heddes

Hein Veldman

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 nagenoeg gereed. Een
aantal restpunten worden nog nagelopen, waaronder lichtmetingen om de theoretisch
berekende lichtopbrengst te toetsen. De metingen zijn intensief en zullen nog tot
voorjaar 2020 doorlopen. Een aantal restpunten hebben mede door
leverantieproblemen meer tijd nodig dan verwacht. Financiële afronding in 2019 is niet
gelukt. De verwachting is dat de laatste restpunten in januari/februari 2020 worden
afgerond en dat het project in Q1 2020 ook financieel wordt afgerond.
Het concept DO voor fase 1, Delftweg en Koorndijk, tussen Oostwal en Noorderlicht is
gereed. Het concept VO voor fase 2, Koorndijk en Kalverdijk, tussen Noorderlicht en
Kromwater is gereed. Het rioleringsplan is gereed. Begin 2020 is het Definitief
Ontwerp, inclusief SSK raming voor de 1e en 2e fase klaar. Er kan dan in januari 2020
subsidie worden aangevraagd bij de provincie Noord Holland.
De werkzaamheden van de eerste fase zijn gestart, het kappen van de bomen en het
uitdunnen van beplanting wordt uitgevoerd voor het broedseizoen begint. Aansluitend
worden er heersters geplant, najaar 2020 worden er bomen terug geplant.

Schagen
Schagen

Reconstructie Populierenlaan
Parkeerplaats de Loet

Hans Heddes
Hans Heddes

Hein Veldman
Hein Veldman

Gemeentebreed

Renovatie en vervanging civiele kunstwerken

Hans Heddes

Maaik Kruijer

Dirkshorn

Herinrichting Dirkshorn

Hans Heddes

Maaik Kruijer

Gemeentebreed

Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog

Hans Heddes

Maaik Kruijer

Schagen
Schagen
Gemeentebreed

Beethovenlaan - Frans Halsstraat
Calamiteitenstrook Fuut-Lepelaar
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Hans Heddes
Hans Heddes
Hans Heddes

Rick van Esch
Rick van Esch
Rob Schouten

Waarland

Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in
Waarland

Hans Heddes

Ruud Moeyes

Dirkshorn

Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn

Hans Heddes

Ruud Moeyes

Het project is gereed, de bomen en struiken zijn aangeplant.
De voorbereiding van de realisa e parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de
parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk.
Inmiddels is het werk opgedragen aan K. Dekker BV die de voordeligste inschrijving had
van de drie bedrijven die waren uitgenodigd. Op dit moment wachten wij op een
algemeen tijdschema ter goedkeuring zodat de omgeving goed geinformeerd kan
worden.
In november en december zullen er diverse kleine civiele werkzaamheden worden
verricht door de aannemer die zijn opgenomen tijdens het onderhoudstermijn. Daarbij
zal er ook beplanting worden vervangen onder garantie omdat deze niet of niet
voldoende is gegroeit.
Er wordt onderzoek verricht en rapportage opgemaakt of het riool onder camping
Tempelhof bij overdracht voldoende zal functioneren.
De werkzaamheden zijn afgerond.
De werkzaamheden zijn afgerond.
De nationale aanbesteding voor het eerste deel van de zonnepanelen loopt nu en
wordt binnenkort gegund. De overige duurzame
maatregelen worden op logische momenten in de meerjarige onderhoudsplanning
uitgevoerd.
In 2019 is gestart met een consulta e van alle belanghebbenden. Er wordt naar
gestreefd begin 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 na de bouwvak. van 2020 met de uitvoering kan
worden begonnen.
De onderhandelingen over de benodigde aankoop van gronden zorgen voor vertraging
in het proces. De verwachting is dat er begin 2020 overeenstemming komt. Hierna zal
de benodigde planologische procedure starten. De verwachting is dat het project eind
2020/ begin 2021 uitgevoerd kan worden.

Schagerbrug

Schagerweg

Hans Heddes

Ruud Moeyes

Gemeentebreed
Callantsoog

Baggeren 2019
Openbare toiletvoorziening Callantsoog

Hans Heddes
Hans Heddes

Vincent Kok
Vincent Kok

Gemeentebreed

Groot onderhoud asfalt 2019

Hans Heddes

Vincent Kok

Schagen

Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg

Hans Heddes

Vincent Kok

Warmenhuizen

Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg

Hans Heddes

Vincent Kok

Op 26 november heeft het college van B. en W. de beslissing genomen de Schagerweg
uit te voeren in asfalt. Momenteel wordt gewerkt aan een aangepast ontwerp en
bijbehorende participatie. De verwachting is nu dat na de bouwvak 2020 gestart kan
worden met de uitvoering van de werkzaamheden.
Het project is afgerond.
De benodigde vergunningen en aansluitingen zijn aangevraagd. Beoogde plaatsing eind
maart, begin april.
Het asfaltonderhoud 2019 is afgerond. De reconstruc e van de Molenweg
Warmerhuizen is klaar, opleverpunten worden momenteel afgerond.
Er zijn voorbereidende onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het uitbreiden van
parkeerterrein Stationsweg, verdere uitwerking wacht op het beschikbaar komen van
de grond na grondruil Buijskoolstraat.
Op deze kruising
gebeuren regelmatig ongevallen met vooral blikschade. Momenteel worden varianten
onderzocht om te bepalen wat de beste manier is om het kruispunt aan te passen. Naar
verwachting kan het eerste kwartaal 2020 een keuze voor verdere planuitwerking
worden gemaakt.

