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Schagen Geluidswal N245-Muggenburg Hans Heddes Anne Dillon  De offerte voor een duurzaam scherm met zonnepanelen is verder uitgewerkt. Een 
gebruiksovereenkomst voor beheer en onderhoud tussen gemeente en externe partij 
moet nog worden opgesteld.

Tuitjenhorn Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen Hans Heddes Bert-Jan de Bruin    Tweede helft augustus heeft zoals afgesproken met de klankbordgroep een 
presentatie/uitleg plaats gevonden om direct aanwonenden van het deel van de 
Koorndijk waar klimaat adaptieve maatregelen zijn opgenomen in het ontwerp nader te 
informeren. In dit overleg heeft een deskundige van het ingehuurde ingenieursbureau 
de maatregelen uitgelegd en onderbouwd. De maatregelen worden over het algemeen 
kritisch ontvangen. Met name de aansluitende greppels in achterliggend gebied worden 
als knelpunt gezien om het extra water te verwerken. Op basis van het belang van 
klimaatadaptieve maatregelen blijft dit onderdeel in het ontwerp gehandhaafd op 
voorwaarde dat het achterliggende gebied het water kan verwerken. Dit wordt 
momenteel onderzocht (extra toetsing technische haalbaarheid).   Daarnaast wordt de 
bewonersbijeenkomst voorbereid. De intentie is om de plannen en toelichting digitaal 
te presenteren waarna direct omwonenden (64 adressen) van de 1e fase de 
mogelijkheid krijgen tijdens een fysieke inloopbijeenkomst extra toelichting op te halen 
en vragen te stellen  Het digitaal presenteren van de plannen wordt voorbereid op het 
nieuwe platform (Citizenlab). Door aanvullend uitzoekwerk en gebruik van het nieuwe 
pakket Citizenlab lukt het niet meer het participatiemoment in september plaats te 
laten vinden. De verwachting is dat dit tweede helft oktober/uiterlijk begin november 
zal plaatsvinden.  Wat financiën betreft is de 2020 subsidie pot van de Provincie voor de 
Kop van Noord Holland leeg, echter de totale pot voor Noord Holland is nog niet leeg. 
Vanaf begin oktober kan er alsnog subsidie worden aangevraagd waardoor er nog een 
kans is om dit jaar provinciale subsidie veilig te stellen.  Aangezien de 
inspraak/toelichting van het ontwerp en daarmee de afronding van het ontwerp meer 
tijd in beslag neemt zal de technische uitwerking en daarmee de realisatie opschuiven. 
Start van de realisatie van fase 1 zal niet eerder dat Q2 2020 plaats vinden. Daarmee is 
het ook nog mogelijk om de subsidie begin 2021 aan te vragen.

Schagen Kunstgrasvelden Schagen United Hans Heddes Hein Veldman   Het kunstgras trainingsveld van Schagen United op sportpark is gereed.
Schagen Herinrichting Waldervaart Park Hans Heddes Hein Veldman  Komende week worden er bollen en knollen geplant. In oktober wordt er begonnen 

met het planten van ruim 100 bomen.
Schagen Parkeerplaats de Loet Hans Heddes Hein Veldman  De voorbereiding van  de realisa e parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de 

parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk.

Dirkshorn Renovatie Veersloot en Voorhuisstraat Hans Heddes Maaik Kruijer  De aanbestedingsprocedure loopt, wij verwachten het werk begin oktober aan een 
aannemer te kunnen opdragen die kan gaan starten als de kabels en leidingen in de 
bermen door PWN en Liander zijn vervangen.  Door de nutsbedrijven PWN en Liander is 
een integrale planning overhandigd die aangeeft dat zei eind september met hun 
werkzaamheden zullen starten en ongeveer zeven weken inbeslag zullen nemen.

Gemeentebreed Renovatie en vervanging civiele kunstwerken Hans Heddes Maaik Kruijer   De werkzaamheden zijn opgeleverd en het onderhoudstermijn is afgelopen.

Callantsoog Woningbouwplan Dorpsstraat 28 Hans Heddes Maaik Kruijer  Enkele actiepunten uit de oplevering met de ontwikkelaar worden op dit moment 
afgerond.   Er wordt op dit moment een notariele acte door de ontwikkelaar opgesteld 
om het toekomstig openbaar gebied aan de gemeente terug te leveren.



Gemeentebreed Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog Hans Heddes Maaik Kruijer   Op dit moment is er geen verdere voortgang te melden!
Gemeentebreed Geestenbos Eenigenburg Hans Heddes Rick van Esch  Eind augustus is er een bewonersavond geweest waarbij de direct omwonenden hun 

opmerkingen hebben gegeven op het schetsontwerp. Deze opmerkingen worden 
verwerkt en het schetsontwerp wordt definitief gemaakt. Vervolgens wordt dit 
schetsontwerp middels een bewonersbrief met het hele dorp gedeeld en de kans 
geboden om nog eventuele opmerkingen te geven. Hierna wordt de technische 
uitwerking van het project in gang gezet.

Gemeentebreed Actie Groenadoptie (Idylles) Hans Heddes Rick van Esch  Alle adoptie overeenkomsten zijn opgesteld en worden gedeeld met de aanmelders. 
Daarnaast is het ontwerpen van de geadopteerde vakken gestart.

Gemeentebreed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Hans Heddes Rob Schouten Met dit project verduurzamen we 30 gemeentelijke vastgoed objecten, elk jaar ca. 10 
stuks. De eerste nationale aanbesteding voor zonnepanelen is afgerond en gegund. De 
uitvoering vind plaats in april, mei en juni 2020. De overige 16 verschillende duurzame
maatregelen worden op logische momenten in de meerjarige onderhoudsplanning
uitgevoerd. Hiervan lopen de drie uitvoeringsjaren door elkaar. De uitvoering is weer op 
schema, de aanbesteding voor jaar 2 is gestart.

Waarland Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in 
Waarland

Hans Heddes Ruud Moeyes  Open water rondom de molen is geen optie i.v.m. de zeer hoge kosten en het feit dat 
het Hoogheemraadschap dit geen goede oplossing vindt. Er wordt nu gedacht aan een 
wadi ten zuiden van de Hoebelaan. Hiervoor moet een ontwerp worden gemaakt, dat 
intern moet worden besproken. Er wordt naar gestreefd in het 4 de kwartaal  een 
concept plan aan de bewoners voor te leggen. Hierna moet er een definitief plan tot 
stand komen, hetgeen civieltechnisch moet worden uitgewerkt en aanbesteed. De 
verwachting is dat medio 2021 met de uitvoering kan worden begonnen.

Dirkshorn Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn Hans Heddes Ruud Moeyes  De verwachting is dat er in september/ oktober 2020 een voorlopig koopcontract met 
de grondeigenaren kan worden getekend. Hierna kan de benodigde planologische 
procedure starten. Afhankelijk van wanneer de planologische procedure kan starten, 
(capaciteitsprobleem) , is de verwachting is dat het project eind 2021 uitgevoerd kan 
worden.

Schagerbrug Schagerweg Hans Heddes Ruud Moeyes  Zodra de definitieve keuze is gemaakt om 5 kruispunten in klinkers uit te voeren, 
kunnen de bewoners hierover geinformeerd worden. Na de civieltechnische uitwerking 
en het overleg met de nutsbedrijven kan het project aanbesteed worden. De 
verwachting is nu dat medio 2021  met de uitvoering van de werkzaamheden gestart 
kan worden

Gemeentebreed Baggerplan 2020 Hans Heddes Vincent Kok  Het baggeren van ca. 30km sloten is voorbereid en wordt momenteel aanbesteed. 
Uitvoering wordt verwacht in de periode oktober-november.

Callantsoog Openbare toiletvoorziening Callantsoog Hans Heddes Vincent Kok  De behandeling van 1 ingediend bezwaar door de vergunningverlener heeft vertraging 
opgelopen. Uitvoering is daarom nog niet gestart. Naar verwachting zullen de eerste 
voorbereidingen buiten starten in oktober. Oplevering in april.

Gemeentebreed Groot onderhoud asfalt 2020 Hans Heddes Vincent Kok   Er zijn dit jaar op 13 wegen groot onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en 
momenteel wordt de aanbesteding voor werkzaamheden in het voorjaar van 2021 
voorbereid. Dit jaar wordt nog op de Zuiderweg (kruising Julianalaan) geasfalteerd. Dat 
is nodig omdat de vieligheid op deze kruising niet gewaarborgd kan wordn in de winter. 
Om overlast te beperken van zal dit in de herfstvakantie worden uitgevoerd.



Schagen Zuiderweg Schagen Hans Heddes Vincent Kok   Binnen enkele jaren zijn de stoplichten Julianalaan aan vervanging toe. Daarnaast zijn er 
verschillende initiatieven en poblemen rondom de Zuiderweg die integraal beschouwd 
worden. Hiervoor wordt een planstudie gemaakt en worden subsidiemogelijkheden 
verkend.

Schagen Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg Hans Heddes Vincent Kok  bestemmingswijziging naar verkeer wordt voorbereid, loopt mee in veegplan najaar 
2020. Wijziging kan niet eerder ingezet worden dan na het in eigendom komen van de 
grond in na grondruil Buijskoolstraat. Prognose is realisatie in voorjaar 2021.

Schagen Skatebaan Muggenburg Hans Heddes Vincent Kok   Samen met de ini a efnemers is een aanbesteding voorbereid en naar verwach ng is 
deze medio november afgerond. De aannemer krijgt vanwege het weer, de ruimte om 
in het voorjaar daadwerkelijk buiten de uitvoering te verzorgen.

Warmenhuizen Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg Hans Heddes Vincent Kok  Variantenstudie uitgevoerd, managementkeuze voor aanleg middengeleider gemaakt, 
nadere uitwerking is in gang gezet.


