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Callantsoog Abbestederweg - vervanging damwanden 

langs 3 sloten

 Het werk Vervangen damwanden Abbestederweg is opgestart. Circa 170 meter damwanden is aan 

vervanging toe. De andere oevers worden natuurvriendelijk ingericht. Het voorlopig ontwerp is 

ontvangen en wordt binnenkort beoordeeld. Verwachting is de uitvoering zal plaatsvinden in de 

wintermaanden van 2021/2022.

Dirkshorn Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg 

Dirkshorn

 De ruimtelijke onderbouwing is gereed en aangeleverd. Deze dient als bijlage voor de verdere 

planologische procedure. Project valt onder het verzamelplan. De gesprekken over de aankoop van 

gronden particulieren en grond van HHNK hebben plaats gevonden. De contracten particulieren zijn 

getekend. Het DO wordt voorgelegd aan de kabel en leiding beheerders voor de benodigde 

omleggingen. Omgevingswet is een bepalende factor in dit project.

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

Gemeentebreed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed De uitvoering voor de 2e fase zonnepanelen op daken loopt, in oktober ingebruikname 160 

zonnepanelen bij sporthal Multitreffer, 't Zand en 100 panelen bij de Harenkarspelhal in uitvoering.

Gemeentebreed aanleg Schoolzones Op dit moment zijn de voorbereidingen gereed. De planning voor uitvoer is rond de tweede week van 

oktober.

Gemeentebreed Aanpak transportriool Groote Keeten 

Callantsoog

 In Oktober wordt er overleg gevoerd met HHNK over een aanpassing van het voorgenomen riooltracé.   

Na dit overleg zal de voorbereiding weer actief worden opgepakt om riching aanbesteding te gaan 

werken.

Gemeentebreed Geestenbos Eenigenburg  Het grondwerk is gereed en de halfverharding is aangebracht. Momenteel ligt het werk stil tot het 

najaar. In het najaar brengen we de groenvoorzieningen aan en is het project gereed.

Gemeentebreed Asfaltonderhoud 2021 De asfaltwerkzaamheden worden momenteel uitgevoerd en Strukton is hier het komende kwartaal ook 

nog mee bezig. De locaties die niet meer geasfalteerd kunnen worden vanwege de 

weersomstandigheden, worden vanaf maart 2022 uitgevoerd.

Gemeentebreed Herplant bomen 2021  Stoop is begonnen met realiseren van de groeiplaatsen voor de nieuwe te planten bomen. Dit gaat 

door tot week 46 waarna zij over gaan tot het planten van de bomen. Uiterlijk week 52 staan alle (600) 

bomen in de grond.

Groote Keeten Sandepark - vervangen riool, verharding & 

groen

 Het project Sandepark, Integraal herinrichting van de openbare ruimte is opgestart. Het werk behelst 

de renovatie van gevel tot gevel van het openbare gebied in een vakantiepark, waarbij alle 

beleidsambities binnen de financiële mogelijkheden geintegreerd worden. In deze fase wordt de 

opdracht helder omschreven en het programma van eisen vastgesteld.



Groote Keeten Gladheidsbestrijding voormalige wegen HHNK  Per 1 januari jl. heeft de gemeente Schagen circa 160 km buitenwegen overgedragen gekregen van 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De gladheidsbestrijding van deze wegen is, per 

addendum, toegevoegd aan het lopende contract van de lokale partij die dit al jarenlang voor de 

gemeente Schagen doet. De gladheidsbestrijding van alle wegen (m.u.v. de provinciale wegen) binnen 

de gemeente Schagen ligt nu in één hand hetgeen de duidelijkheid ten goede komt.

Schagen Reconstructie Kanaalstraat en omgeving  Er zijn diverse onderzoeken uitgezet en zodra hier de uitslagen van binnen zijn kunnen we verder 

richting ontwerpfase. Ook is de participatie opgestart en zijn de bewoners geïnformeerd d.m.v. een 

bewonersbrief en is er een enquêtes verstuurd. De inschatting is dat er in Q1 een schetsontwerp ligt.

Schagen Herinrichting Kaagweg Schagen We zijn bezig met het definitief ontwerp, de verwachting is dat de aanbesteding eind dit jaar zal 

plaatsvinden en de start van de uitvoering begin van Q1 '22 zal plaatsvinden.

Schagen Thorbeckestraat, vrachtwagenverbod  Het plan van aanpak voor het verkrijgen van toestemming van het Openbaar Ministerie (OM) voor het 

aanbrengen van een camera is begin juli naar het OM gestuurd. Er is zowel toestemming aangevraagd 

om te mogen handhaven op het vrachtwagenverbod als op het eenrichtingsverkeer. De reactie van het 

OM neemt echter meer tijd in beslag dan normaal. Om geen vertraging op te lopen is alvast gestart 

met het inkoopproces voor de camera. Als er toestemming wordt verleend door het OM, dan kan 

daarna meteen doorgepakt worden. Er wordt ook al nagedacht over eventuele alternatieven, mocht 

het OM toch geen toestemming verlenen. Als alles volgens planning blijft lopen, dan is de 

camerahandhaving in november een feit.

Schagen Herinrichting Waldervaart Park  Aankomend najaar worden nog verschillende groenvakken beplant met bolllen en knollen. Ook 

worden de bomen en heesters ingeboet. Het herinrichting van het hofje bij het Vinkenhof moet nog 

verder worden uitgewerkt iom de bewoners.

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.

Schagen Zuiderweg Schagen  Het college werkt aan een beeldvormende vergadering 17 september waarin de Raad wordt bijgepraat 

over de ontwikkelingen in Schagen en invloed op de infrastructuur. Deze vormen bouwstenen voor de 

verdere participatie en uitwerking Zuiderweg.

Schagen Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg  De bestemmingswijziging is voorbereid middels een omgevingsplan. Daarna volgt participatie en 

uitvoering. Prognose is realisatie in 2022.



Schagerbrug Schagerweg  Het concept ontwerp voor de reconstructie van de Schagerweg is tijdens informatieavonden 

gepresenteerd aan belangstellenden. Er zijn door bewoners en dorpsraad meerdere opmerkingen 

gemaakt en vragen gesteld. Deze input wordt momenteel verwerkt en de antwoorden worden 

voorbereid. Het betreffen voor een deel vragen en opmerkingen die eerder zijn gemaakt en waarvoor 

na belangenafwegingen al een definitieve keuze in het ontwerp is gemaakt. Eventuele nieuwe inzichten 

kunnen aanleiding geven tot kleinschalige aanpassingen op het ontwerp. En daarnaast zijn er een 

aantal opmerkingen gemaakt die betrokken worden bij de technische uitwerking. Planning is er nog 

steeds op gericht om medio voorjaar 2022 te starten met de uitvoerende werkzaamheden.

Sint Maartensbrug Speelveld Sint-Maartensvlotbrug  Het nieuwe speelveld is gereed en inmiddels ook bespeelbaar. Het enige wat nog rest is het 

aanplanten van de bomen en het realiseren van natuurvriendelijke oevers langs de slootkant. Dit 

gebeurt in de winter van 2021.

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 voorbereidingsfase. De water- en 

omgevingsvergunningen zijn verleend. Het parkbestuur is nu bezig met opdracht geven voor de aanleg 

van het park.

Tuitjenhorn Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen Op dit moment zijn we druk bezig met de aanbesteding van fase 1, de uitvoering van deze fase zal 

begin van Q1 van start gaan. Voor fase 2 loopt het participatieproces volop, er is ondertussen een 2e 

bewonersbijeenkomst geweest. 

Waarland Herinrichting Hoebelaan en gedeelte 

Jonkerstraat in Waarland

 Huidige projectfase Definitief Ontwerp (DO) is in concept gereed. Het DO concept is gepresenteerd aan 

de Dorpsraad op 12 juli 2021. Er volgt nog een overleg met de kabels en leidingbeheerders in week 34. 

Vervolgens wordt het DO verder gewerkt om in een bewonersavond aan de direct betrokkenen binnen 

het projectgebeid (breed) te presenteren. Verder wordt gwerkt aan de onderzoeken (o.a. 

bodemonderzoek- pfas-pfos, grondonderzoeken, bemalingsadvies en een OV plan met een 

bekabelingsplan). Start van de aanbesteding is naar verwachting medio kwartaal 4 in jaargang 2021. Er 

wordt gestart met het opstellen van het bestek om vervolgens te kunnen aanbesteden. De verwachting 

is dat medio voorjaar 2022 met de uitvoering kan worden begonnen.

Warmenhuizen Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg  Met dorpsraad en omwonenden is gekozen voor een rotonde. Verdere uitwerking vindt momenteel 

plaats evenals grondaankoop. Voorlopige inschatting is aanleg in 2023.


