
Plaatsnaam Projectnaam ToelichtingRaad
Gemeentebreed Groot onderhoud kunstwerken & oeverlijnen  Het groot onderhoud voor kunstwerken & oeverlijnen 2021 is opgestart. Het werk 

bestaat uit het 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. Het 
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 een vakantiepark, waarbij alle 
beleidsambities binnen de financiële mogelijkheden geïntegreerd 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 Het project bevind zich aan het einde van de ontwerpfase voor het eerste gedeelte van 
de herinrichting Hoofdassen (Fase 1, Delftweg, Koorndijk t/m kruising Noorderlicht). Het 
door participatie tot standgekomen ontwerp is de afgelopen periode gepresenteerd op 
'samen.schagen.nl'. Tot 23 februari konden reacties worden geplaatst. Momenteel 
worden alle reacties bekeken en beantwoording voorbereid (uiterlijk 17 maart). Na deze 
participatie wordt het ontwerp van Fase 1 definitief gemaakt, daarna volgt de 
technische uitwerking. De verwachting is dat de realisatie van de eerste fase in het 
tweede halfjaar van 2021 kan starten.Voor fase 2a en 2b zal een nieuwe klankbordgroep 
worden gestart met direct omwonenden van deze fasen om het ontwerp mee te 
bespreken en vervolgens weer te presenteren.

Schagen Herinrichting Waldervaart Park In sommige delen van park was er wateroverlast, door de grond los te "ploffen" kan het 
water beter zijn weg vinden naar de ondergrond. Komende 2 maanden moeten nog 
enkele plantvakken worden uitgedunt en worden er heesters aangeplant.

Schagen Parkeerplaats de Loet De voorbereiding van  de realisa e parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de 
parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk.



Waarland Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in 
Waarland

Het nieuwe ontwerp met een wadi ten zuiden van de Hoebelaan is door de 
klankbordgroep (bestaande uit vertegenwoordigers Molenstichting, Hertenkamp en 
Dorpsraad) positief ontvangen. Het definitieve ontwerp wordt nu verder uitgewerkt, 
waarna dit voorjaar bredere participatie via 'Samen.schagen.nl' gaat plaatsvinden. Na 
het vaststellen van het ontwerp vindt de technische uitwerking en de 
aanbestedingsprocedure plaats. De verwachting is dat medio 2021 met de uitvoering 
kan worden begonnen.

Dirkshorn Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn De benodigde planlogische procedure voor de realisatie van de rotonde wordt 
meegenomen in het zgn. verzamelplan. De prognose is dat het project begin 2022 
uitgevoerd kan worden.

Schagerbrug Schagerweg Op basis van het compromisvoorstel 'een asfalt rijbaan met de kruisingen in het dorp 
uitgevoerd in elementenverharding (straatstenen)' vinden gesprekken plaats met 
klankbordgroep, dorpsraad en aanwonenden. Daarna wordt het ontwerp op 
'Samen.schagen.nl' gepresenteerd. Na technische uitwerking wordt de daadwerkelijke 
uitvoering voorbereid en gepland.

Dirkshorn Renovatie Veersloot en Voorhuisstraat Onze werkzaamheden zijn vanaf afgelopen november in uitvoering en verlopen volgens 
plan.  Inmiddels is de riolering en de verharding in de Voorhuisstraat aangebracht en 
wordt er nu gewerkt aan de Veersloot.  Alle aanwonenden worden middels de project 
App van onze aannemer de KWS op de hoogte gehouden over de voortgang, hinder en 
overlast.  Onze planning is dat alle werkzaamheden begin april worden afgerond.

Callantsoog Woningbouwplan Dorpsstraat 28 Bij langdurige regenval worden er klachten gemeld door de bewoners over 
regenplassen.  Bij monitoring blijkt dat het aangebrachte infitratiesysteem goed werkt 
maar dat hiervoor niet altijd begrip is bij bewoners. Na overleg met de ontwikkelaar 
wordt hierin nog een verbeterslag aangebracht komende maanden.  Imiddels is het 
onderhoudstermijn verstreken en is het plan teruggeleverd aan gemeente Schagen.

Gemeentebreed Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog  Op korte termijn staat er een orienterend gesprek met de ontwikkelaar Boskerpark 
gepland. Dit zal ook een nieuw startmoment zijn om dit project weer op te starten in de 
voorbereiding.

Gemeentebreed Herplant bomen 2020 De groeiplaatsen (grondwerk) voor de bomen zijn gerealiseerd. De betreffende bomen 
worden voor 15 maart geplant.

Gemeentebreed Geestenbos Eenigenburg De werkzaamheden zijn in voorbereiding. De planning is om eind april/begin mei te 
starten met de grondwerkzaamheden.



Gemeentebreed Actie Groenadoptie (Idylles) Momenteel zijn alle geadopteerde plantvakken plantklaar gemaakt. De beplanting wordt 
uitgeleverd aan de adoptanten en waar nodig wordt er hulp geboden bij het aanplanten. 
Op deze wijze worden 43 nieuwe adoptie 'tuintjes' gerealiseerd.

Gemeentebreed Herplant bomen 2021 De opgave voor het herplanten van bomen in 2021 (700 - 800 bomen) wordt voorbereid. 
In de zomerperiode worden de benodigde groeiplaatsverbeteringen (grondwerk) 
uitgevoerd. Vanaf het najaar worden de bomen dan geplant. Vervolgens worden de 
bomen vanaf november 2021 geplant. 

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 is weer op 
schema, de planning is dat de 2e fase zonnepanelen op daken in het 2e kwartaal van 
2021 wordt uitgevoerd.

Callantsoog Openbare toiletvoorziening Callantsoog De verwachting is dat medio maart 2021 gestart kan worden met de voorbereidende 
werkzaamheden voor de realisatie van de gemeentelijke toiletaccomodatie op het plein.

Schagen Brug De Leng in Nes Noord  Vergunning is verkregen en uitvoering is afgestemd met de sportcaroussel om de 
overlast te beperken. De aanbestedingsprocedure is gestart, uitvoering voorzien periode 
juni-juli 2021

Schagen Zuiderweg Schagen M.b.v. het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet kan de voorbereiding starten om 
tot een ontwerp te komen voor de openbare ruimte van de Zuiderweg en omgeving. 
Onderdeel van deze voorbereiding is het participatieproces. Belangrijk onderdeel van 
het ontwerp is de verkeersstructuur in relatie tot de ruimtelijke ontwikkelingen nabij de 
Zuiderweg. In de aangekondigde beeldvormende vergadering over dit onderwerp kan 
een toelichting op de betreffende ontwikkelingen en de opgave voor de inrichting van 
de openbare ruimte worden gegeven.

Schagen Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg Dit werk is gezien de grondpositie gekoppeld aan de ontwikkeling Buiskoolstraat. Ook 
planologisch moet de locatie geschikt worden gemaakt voor parkeren. Prognose is 
realisatie in voorjaar 2022.

Schagen Skatebaan Muggenburg De uitvoering is van start en heeft een kleine vertraging opgelopen door het winterweer. 
De planning is dat de nieuwe skatebaan medio april ingebruik genomen kan worden.



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. De 
haalbaarheid en financiële gevolgen worden momenteel uitgewerkt. Doel is om dit 
project op te nemen in de kadernota begroting 2022.


