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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 uitgewerkt.

Dirkshorn Herinrichting Het project is volop in uitvoering. 

De werkzaamheden aan de doorgaande route Oosterdijk, Dorpsstraat, Havenstraat en 

Voorpolderweg zijn civieltechnisch bijna gereed en bevinden zich in een afrondende fase.

De werkzaamheden in de Ruimtevaartbuurt lopen door tot eind maart dit jaar. 

Ook de werkzaamheden aan de groenvoorziening zijn gestart en lopen door tot eind maart.

Dirkshorn Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Het voorlopig ontwerp voor de aanleg van de rotonde is besproken met de grondeigenaren. Naar 

aanleiding hiervan wordt een aangepast ontwerp gemaakt. Op basis van het definitieve ontwerp, 

naar verwachting medio maart, zal de benodigde planologische procedure worden gestart. Deze 

kent een minimale doorlooptijd van ca. 10 maanden. Ook wordt op basis van het definitieve 

ontwerp een raming gemaakt. Deze wordt dan getoetst aan het voor 2020 in de 

Meerjarenbegroting opgenomen bedrag van € 250.000,-. Uitvoering wordt dan ook voorzien voor 

2020.

Groote Keeten Revitaliseren Plein Groote Keeten Zie Raadsinformatiememo 19.001817 d.d. 09-01-2019

Schagen Schagen, 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.

Schagerbrug Reconstructie Schagerweg Op 22 januari 2019 heeft er weer een informatieavond met de bevolking plaatsgevonden waarin het 

ontwerp is gepresenteeerd. Mede op basis van deze avond vindt de komende periode nadere 

uitwerking, het maken van een planning en de technische voorbereiding plaats. Verwachting is dat 

de daadwerkelijke uitvoering in 2020 kan plaatsvinden.



Schagen Groot onderhoud Populierenlaan In januari 2019 is gestart met de werkzaamheden voor groot onderhoud in de Populierenlaan kern 

Schagen. Het ontwerp is in samenspraak met de bewoners tot stand gekomen. Het project wordt 

integraal aangepakt, de huidige bomen worden gekapt en vervangen door nieuwe bomen, alle 

bestrating (rijbaan, parkeervakken en trottoirs) wordt herstraat en het bestaande gemengde riool 

wordt vervangen door een gescheiden stelsel. Voordat de civiele aannemer kan beginnen met de 

werkzaamheden wordt de bestaande hoofdgasleiding vervangen en de bestaande kabel van de 

openbare verlichting vernieuwd. De verwachting is dat de werkzaamheden voor de zomervakantie 

2019 afgerond worden.

Schagen Geluidswal Onderzoeksfase, januari 2019 worden sonderingen en bodemonderzoek uitgevoerd. Verwachting is 

dat er eind februari 2019 door drie al geselecteerde partijen een aanbieding kan worden gedaan. Bij 

een gunstige prijsvorming kan worden gegund en tot realisatie worden overgegaan. Verwachting is 

dat het scherm voor de zomer van 2019 vervangen kan zijn.

't Zand Bedrijventerrein Kolksluis t Zand Er is reeds één bedrijf gevestigd, voor twee percelen wordt gewacht op een aanvraag 

omgevingsvergunning.

Inmiddels zijn de eerste verhardingslagen aangebracht en is er verlichting geplaatst.

Tuitjenhorn Hoofdassen Reconstructie hoofdassen Tuitjenhorn, betreft de Kalverdijk, Koorndijk, Delftweg (tot kruising 

Oostwal) en de Dorpstraat (tot de Veilingweg). Definitiefase, januari 2019 wordt het Schetsontwerp 

afgerond. Dit SO is in volledige participatie met een klankbordgroep vanuit het dorp tot stand 

gekomen en zal medio februari in een brede bewonersbijeenkomst aan het gehele dorp worden 

gepresenteerd. Hiernaast wordt middels een uitgebreid rioleringsplan bepaald wat er aan de 

riolering gedaan moet worden. Zo ontstaat er een integraal beeld van de opgave.


