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Bestuurlijke 

opdrachtgever 

Plaatsnaam Projectnaam Raadsinformatie 

Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Kunst op rotondes Het college heeft op 26 november 2019 besloten om kunst op rotondes te laten ontwerpen. Plaatsing ervan 

wordt eind 2020 verwacht. 

 

 

Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Sportformateur Tijdens de werkconferentie met de sportverenigingen zijn veel ideeën naar voren gebracht. Deze worden 

verwerkt in een definitief sportakkoord. De werkgroep heeft in december in overleg met de Sportformateur de 

prioritering aangegeven. Zodra het definitieve sportakkoord er ligt gaat men aan de slag. Team Sportservice 

Schagen zal een groot deel van de uit te voeren activiteiten uitvoeren. Woensdag 5 februari a.s. gaat de 

werkgroep er verder mee aan de slag.  

Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Evaluatie 

accommodatiebeleid 

Januari 2020 – in januari worden de interviews met stakeholders voorbereid, welke in februari plaastvinden. 

 

 

Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Blokhut Januari 2020 –  

22-1-2020 levering pand. 

21-1-2020 brief met uitleg naar initiatiefgroep over gunning en business case. 

14-1-2020 gesprek Jan Pool met stichting i.o. Loet 10 over overgang en interimperiode. 
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Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Regenbooggemeente Januari 2020 – Raadinformatiebrief verzonden waarin is aangegeven dat: 

• wij niet in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit het Rijk, omdat Schagen geen G50 

gemeente is; 

• in de begroting geen financiële middelen zijn opgenomen om een regenbooggemeente te vormen, wat 

betekent dat er geen dekking voor handen is; 

• op basis van bovenstaande punten van het onderzoek verder geen uitvoering geven aan de motie om te 

komen tot een regenbooggemeente; 

• een regenboogzebrapad gezien de risico’s die aanwezig zijn, dat bij aanrijding van een voetganger op 

een regenboogzebrapad de wegbeheerder aansprakelijk wordt gesteld, niet uit te voeren; 

• een  alternatief  als “Regenboogloper” in overleg met Openbaar Gebied verder wordt onderzocht.  

  

 


