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Bouwprojecten Reddingsbrigade en KNRM Petten nieuwe 

huisvesting

De nieuwbouw is in de opleveringsfase en wordt 

binnenkort in gebruik genomen. De laatste hand 

wordt gelegd aan de punten uit de vooroplevering 

en de inrichting van het terrein rond de 

nieuwbouw. Helaas heeft Liander nog geen 

nieuwe aansluiting aangelegd, dit kan nog lang 

duren. Tot die tijd kunnen de zonnepanelen niet 

worden aangesloten. Na de ingebruikname wordt 

het bestaande KNRM gebouw gesloopt, waarna 

het project in maart/april 2023 wordt afgerond.

Puck de Nijs – Visser  

Sociale 

ontwikkeling  

Beleid Pleegzorg Van 2 tot met 9 november 2022 heeft de jaarlijks 

terugkomende week van de pleegzorg 

plaatsgevonden. Deze week is bedoeld om 

aandacht voor het belang van pleegouders te 

vragen. Alle pleegouders in de gemeente hebben 

een attentie ontvangen als waardering voor hun 

inzet. De wethouder sociaal domein is in deze 

week op bezoek geweest bij een pleeggezin en 



een buurtgezin, waarvan verslag is gedaan in de 

media

Attentie Clusiuscollege Er is een bedrag van maximaal 1000 euro 

toegezegd aan het Clusius college, ter besteding 

aan een activiteit van de leerlingen en docenten 

die betrokken waren bij de twee suïcides eerder dit 

jaar. Gemeente Hollands Kroon heeft hetzelfde 

gedaan. 

Jeugdontbijt Binnenkort wordt de pilot: Jeugdontbijt gestart. Met 

deze pilot worden 25 kinderen die niet altijd met 

een ontbijt naar school gaan, voorzien van een 

dagelijks ontbijt. Voor deze pilot zijn twee 

basisscholen geselecteerd: de Wielewaal 

(Schagen) en Zandhope (`t Zand). 

Zelftesten corona voor minima Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport hebben als gemeente Corona zelftesten 

voor sociale minima ontvangen. Voor de 

verspreiding van de testen hebben we contact 

opgenomen met de Voedselbank. De helft van de 

testen delen zijn uit aan hun klanten. De andere 

helft van de testen wordt door de 

wijkteamconsulenten uitgedeeld bij hun 

huisbezoeken. 
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Bouwzaken en 

procedures  

Procedures Bestemmingsplan ‘Helmweg 10 te Grote 

Keeten’ 

Vastgesteld gewijzigd Bestemmingsplan ‘Helmweg 

10 te Grote Keeten 2022’ ter inzage voor beroep 

tot 21december 2022. Bestemmingsplan voorziet in 

de bouw van een hotel aan de Helmweg 10. 

Bouwzaken Vergunning huisvesting arbeidsmigranten 

aan De Lus 

Vergunning voor tijdelijke (20 jaar) huisvesting van 

arbeidsmigranten aan de Lus in Schagen ligt ter 

inzage voor bezwaar tot 18 november 2022. 

Cor Quint  

Financiën 

Sociale 

ontwikkeling  

Beleid Vervoer Het externe bureau heeft het advies rondom het 

doelgroepenvervoer in de regio afgerond. De 

portefeuillehouders van de vier gemeenten 

hebben verzocht een opdracht te schrijven hoe de 

adviezen kunnen worden geïmplementeerd. Dit 

heeft een regionale en lokale component. In het 

eerste kwartaal van 2023 wordt er met deze 

opdracht gestart.

Hans Heddes 

Openbare 

Ruimte  

Beleid Reconstructie Kanaalstraat en omgeving Buurtparticipatie is gedaan.  

Er is een netto rijksbijdrage (subsidie) van € 152.631 

euro toegekend op basis van de tijdelijke 

impulsregeling klimaatadaptatie. Dit betreft 1/3 

deel cofinanciering voor klimaat adaptieve 

maatregelen. Voor dit project zijn aanvullende 

financiële middelen nodig. Begin 2023 zal daarvoor 

een raadvoorstel worden gedaan.   

Openbare 

Ruimte 

Beleid Verlenging GRP 2028-2022 Gemeentes zijn verplicht om een gemeentelijk 

rioleringsplan [grp] vast te laten stellen door de 

gemeenteraad voor een daarbij vast te stellen 

periode. In 2017 is dit voor het laatst gedaan voor 

de periode 2018 tot en met 2022. Het nieuwe grp, 



vooruitlopend op de omgevingswet 

het programma stedelijk water en riolering [pswr] 

geheten, is nog niet  gereed. Het aflopen van het 

huidige grp en het vaststellen van het pswr voor 

een nieuwe planperiode sluiten niet op elkaar aan. 

Daarom wordt de geldigheidsduur van het GRP 

2018-2022 met 3 maanden verlengd, tot 1 april 

2023 

Openbare 

Ruimte 

Beleid Programma Stedelijk Water en Riolering Informatieavond voor gemeenteraad over het 

Programma Stedelijk Water en Riolering zal 

plaatsvinden op 12 december 2022.  

Openbare 

Ruimte 

Beleid Motie Compenseren openbaar groen Een aanpak ten aanzien voor de uitvoering is 

uitgewerkt in een voorstel. Deze zal eind november 

2022 worden besproken in het college. 

U wordt middels een Raadsinformatie memo 

geïnformeerd. 

Openbare 

Ruimte 

Beleid Motie openbaar vervoer  Er is een ambtelijk overleg ingepland in december 

met Connexxion en provincie om belangen aan te 

kaarten en mogelijkheden te inventariseren. 

Openbare 

Ruimte 

Beleid Verkeersveiligheid Bosweg Op 9 december worden er drie plateau’s 

geplaatst. Er wordt een verkeersbesluit genomen 

voor een permanent verbod op motorvoertuigen, 

uitgezonderd het bestemmingsverkeer. 

Duurzaamheid Duurzaamheid Motie punt B microturbines binnenstedelijk 

gebied. 

De informatiefolder voor inwoners voor het 

plaatsen van microturbines is in ontwikkeling. 

Publicatie is gepland in december 2022. 


