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Gemeentebreed Groot onderhoud kunstwerken & oeverlijnen  Het project Groot onderhoud kunstwerken & oeverlijnen is opgestart. Het 

werk omhelst de vervangen van negen bruggen en een aantal strekkende 

meters oeverlijn die op het einde van de technische levensduur zijn.  In 

deze fase wordt de opdracht helder omschreven en het programma van 

eisen vastgesteld.

Tuitjenhorn Roockershuispark fase 2 (Dorpspark) Tuitjenhorn De gemeente ondersteunt het parkbestuur bij de voorbereiding en het 

realiseren van het participatie project Roockershuyspark, fase 2. Het 

project is in de ontwerpfase. De projectteam stuurt nu aan op de 

technische uitwerking van het ontwerp, afstemming met stakeholders en 

verkrijgen van vergunningen.

Groote Keeten Sandepark - vervangen riool, verharding & groen Het project Sandepark, Integraal herinrichting van de openbare ruimte is 

opgestart. Het werk omhelst de renovatie van het openbare gebied in het 

vakantiepark, waarbij alle beleidsambities binnen de financiële 

mogelijkheden geintegreerd worden. In deze fase wordt de opdracht 

helder omschreven en het programma van eisen vastgesteld.

Gemeentebreed Vervangen mijnsteenpaden op 3 begraafplaatsen Het werk Vervangen mijnsteenverharding op 3 begraafplaatsen gaat 

voorjaar 2021 in uitvoering. Op de begraafplaatsen van Sint Maarten, 

Dirkshorn en Krabbendam vervangen wij de mijnsteenverharding met 

halfverharding DurEko-mix en knappen wij de randen van het 

padenstructuur zo veel mogelijk op.

Tuitjenhorn Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen Over de actuele stand van zaken is de raad recent geïnformeerd d.m.v. een 

Raadsinformatiememo.

Gemeentebreed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Met dit project verduurzamen we 30 gemeentelijke vastgoed objecten, elk 

jaar ca. 10 stuks. In 2020 is een eerste nationale aanbesteding voor 

zonnepanelen op daken gegund en uitgevoerd. Overige verschillende 

duurzame maatregelen worden op logische momenten in de meerjarige 

onderhoudsplanning uitgevoerd. De uitvoering ligt op schema en de 

aanbesteding voor de 2e fase zonnepanelen op daken gegund. De 

uitvoering is inmiddels gestart.

Schagen Herinrichting Waldervaart Park De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. Er wordt aandacht 

besteed aan het verbeteren van de doorlatendheid van de grond om 

wateroverlast in het park te voorkomen. Komende 2 maanden worden nog 

enkele plantvakken bijgewerkt onder meer door het aanplanten van 

heesters.



Schagen Parkeerplaats de Loet De voorbereiding van de realisatie parkeerplaats de Loet is opgestart. Om 

de parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan 

noodzakelijk.

Gemeentebreed aanleg Schoolzones Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor het realiseren en 

opwaarderen van 'schoolzones' op de volgende locaties: Doorbraak in 

Warmenhuizen, Iepenlaan in Schagen, Julianalaan in Schagen, 

Keinsmerweg in 't Zand, Dorpsstraat in Tuitjenhorn en Volleringweg in 

Waarland. 

Waarland Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in 

Waarland

In goed overleg met de klankbordgroep is een voorlopig ontwerp tot stand 

gekomen. Op korte termijn wordt dit ontwerp via Samen.schagen verder in 

participatie gebracht. Hierna wordt het ontwerp technisch uitgewerkt en 

vindt de contractvorming plaats voor de uitvoering. De verwachting is dat 

in het 3e kwartaal gestart kan worden met de daadwerkelijke uitvoering 

van de werkzaamheden.

Burgerbrug Kruising Grote Sloot, vervangen van asfaltverharding op 

twee bruggen wegens 'glad wegdek' 

Medio mei 2021 worden de werkzaamheden uitgevoerd. 

Dirkshorn Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn  Er is een opdracht gegeven om ruimtelijke onderbouwing te leveren bij de 

planologische procedure die meegaat in het verzamelplan. De gesprekken 

over de aankoop van gronden van HHNK lopen nog. Inmiddels is het 

verzoek gedaan bij de kabel en leiding beheerders voor de benodigde 

omleggingen.

Schagerbrug Schagerweg De afgelopen periode hebben diverse gesprekken met betrokken partijen 

plaatsgevonden. Ook is er een gezamenlijke eveluatiegesprek geweest. Het 

huidige ontwerp blijft gehandhaafd met een inrichting waarbij de 

Schagerweg volledig in asfalt wordt uitgevoerd. Momenteel wordt de 

presentatie van het ontwerp op Samen.schagen.nl voorbereid. Na deze 

laatste stap in het participatieproces wordt het ontwerp verder technisch 

uitgewerkt en kan de contractvorming voor de uitvoering plaatsvinden. De 

verwachting is dat er medio 2021 met de uitvoering van de 

werkzaamheden gestart kan worden.

Dirkshorn Renovatie Veersloot en Voorhuisstraat Werkzaamheden bevinden zich voor onze aannemer in een afronden fase. 

De oplevering van het werk is medio April.  Van de bewoners/aanwonende  

ontvangen wij positieve feedback over het behaalde resultaat.



Callantsoog Woningbouwplan Dorpsstraat 28 De verbeterslag voor het infiltreren van het regenwater is inmiddels 

aangebracht waarmee het project voor de ontwikkelaar is afgerond en in 

beheer wordt overgenomen door de gemeente.

Gemeentebreed Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog  Tot op dit moment zijn er geen ontwikkelingen te melden en heeft een 

orienterend gesprek met de ontwikkelaar Boskerpark nog niet 

plaatsgevonden.

Gemeentebreed Herplant bomen 2020 Deze opdracht is met succes voltooid, er zijn deze winter 123 bomen de 

grond ingegaan.

Gemeentebreed Geestenbos Eenigenburg Op korte termijn wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

Sint Maartensbrug Speelveld Sint-Maartensvlotbrug  Er zijn 2 schetsontwerpen voorgelegd aan de bewoners op 

samen.schagen.nl. De bewoners konden stemmen en het ontwerp met de 

meeste stemmen gaan we nader uitwerken. De werkzaamheden worden 

momenteel voorbereid, op korte termijn wordt gestart met de uitvoering.

Gemeentebreed Herplant bomen 2021 De verwachting is dat in 2021 ongeveer 650 bomen worden geplant. 

Komende periode worden de plannen nader uitgewerkt en kan er gestart 

worden met de voorbereidende werkzaamheden (zoals grondverbetering). 

In het najaar kunnen de bomen dan daadwerkelijk worden geplant.

Callantsoog Openbare toiletvoorziening Callantsoog De voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd en de toiletunit zelf 

wordt halverwege mei geplaatst en in gebruik genomen.

Schagen Brug De Leng in Nes Noord Het werk is aanbesteed, uitvoering periode juni-juli

Gemeentebreed Groot onderhoud asfalt De voor het voorjaar geplande onderhoudswerken zijn grotendeels 

uitgevoerd. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding voor de 

volgende tranche asfaltonderhoud.

Schagen Zuiderweg Schagen Een beeldvormende vergadering betreffende de hoofdverkeersstructuur in 

relatie tot Zuiderweg en Muggenburg-Zuid wordt voorbereid en een eerste 

gesprek met de afvaardiging vanuit de raad hiervoor heeft plaatsgevonden.

Schagen Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg De bestemmingswijziging wordt voorbereid middels omgevingsplan. 

Daarna volgt participatie en uitvoering. Prognose is realisatie in 2022.

Schagen Skatebaan Muggenburg De uitvoering is afgerond. Er volgt nog een openingshandeling met de 

initiatiefnemers wanneer dit weer mogelijk is. Ondertussen is de skatebaan 

weer in gebruik bij de jeugd.



Warmenhuizen Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg Er is in overleg met omwonenden en dorpsraad een ontwerp opgesteld om 

de kruising Warmerhuizenweg - Dergmeerweg om te vormen tot een 

verkeersveilige oplossing. Als oplossing wordt hierbij een rotonde 

voorgesteld. Doel is om deze oplossing op te nemen in de begroting 2022.

Schagen Thorbeckestraat Op maandag 22 maart heeft er een gesprek plaatsgevonden met bewoners 

van de Oosterstraat en de Thorbeckestraat. Besproken is dat het college, 

vooruitlopend op het verkeersplan voor de verkeerscirculatie in het 

centrum van Schagen, maatregelen wil nemen om de overlast op korte 

termijn te beperken.

Hiertoe heeft het college op 19 maart de opdracht verstrekt voor de inzet 

van cameratoezicht in de Thorbeckestraat met als doel de handhaving van 

het verbod op vrachtverkeer. De verwachting is dat deze maatregel medio 

september van dit jaar kan worden ingezet.

Op 7 april heeft het college een nieuw verkeersbesluit genomen om in de 

Thorbeckestraat eenrichtingsverkeer in te stellen, in de richting van zuid 

naar noord. Wanneer er geen bezwaar wordt ingediend, is het 

verkeersbesluit in week 22 (begin juni) definitief. En wordt de maatregel 

daadwerkelijk ingevoerd.

Met de bewoners is afgesproken dat zij elke twee weken op de hoogte 

worden gesteld van de stand van zaken.


