
Initiatieven en vraagstukken van Openbaar gebied tussen januari 2014 en augustus 2015 (overzicht is niet volledig)
Project / initiatief afdeling periode waarin 

project liep of nog 

loopt 

Doel van het project/initiatief: Wat moet er bereikt 

worden

door inwoners / initiatiefnemers door gemeente Schagen 

1 organisatie van bewonersavonden OG betrekken belangengroepen; fietsersbond, VVN, 

gehandicapten platform

2 betrekken burgers komborden project OG Eind 2013 afgerond. per kern 3 foto's burgers konden de voorkeur geven Diverse dorspraden hebben foto's 

aangereikt van hun dorp voor op de 

komborden. Alle inwoners konden via 

internet stemmen waar hun keuze naar uit 

ging.

Opzet bedacht en uitgewerkt. Uitslag 

gepubliceerd en foto's op komborden 

laten plaatsen.

3 Pilot Berkenhofje OG bewoners betrekken bij schetsontwerp

4 Baleinen Brug Oudesluis OG Jaarlijks herhaald jaarlijks schoon maken door Algemeen Dorpsbelang 

Oudesluis

schoonmaakwerkzaamheden en de 

noodzakelijke aanschaf van reinigingsspullen 

en materieel.

stelt jaarlijks  voor reinigingsmateriaal 

beschikbaar

5 Zwerfopruimactie Regiuscollege OG Jaarlijks herhaald Opruimen van vuil en stukje bewustwording bij 

leerlingen 

Matiaal beschikbaar gesteld

6 Campagne actie (de scholen zijn weer 

begonnen, verkeersgroep 3VO)

OG 2013 van start gegaan;  club verkeersouders cq 

betrokkenen van schoolgaande kinderen. Uit belang 

voor de verkeersveiligheid worden er banners 

opgehangen op veilige plekken langs wegen 

7 Klimopstraat OG afgerond Omvormen van groen naar bestrating zodat de 

kinderen meer speelruimte zouden krijgen. 

Bewoners hebben gedeelte beplanting 

gerooid en herstrraat (Klimopstraat) 

8 Inrichten nieuwe speellocatie Plukkerstraat 

in Schagen 

OG afgerond dmv burgerparticipatie locatie gekozen en de 

toestellen uitgekozen

?

9 Speellocatie Marijkestraat Schagen, OG sep-15  inrichting van de speellocatie en het groen rondom 

met burgers bepaald

Vogelnesst schommel met nieuwe 

volondergrond geplaatst

10 Speellocaties Vijzel Dirkshorn OG Najaar 2014 en 

loopt door

Oude speeltoestellen verwijderd, nieuwe 

speeltoestellen terug geplaatst

Bewoners hebbben de stoepbanden 

geplaatst, hout snippes aangebracht zitbank 

geplaatst, plus afvalbak. Bewoners hebben 

via een enquete in de buurt gevraagd 

welke speeltoestellen hun voorkeur heeft.                                          

Bewoners onderhouden de speellocaties in 

samenspraak met de gemeente het 

speelterein

Gemeente heeft speeltoestellen 

geplaatst, voetbal doeltjes geplaatst. 

En rond beplanding geplant. 

Welke activiteiten zijn gedaan door inwoners en door de gemeente Schagen, voor 

zover bekend 



11 Speellocatie Achter 't Bos Dirkshorn OG sept 2015 Johan heeft contact gehad met de bewoner. In 

overleg is er gekozen voor een glijbaan. 

Tot stand gekomen door de werkgroep 

Dirkshorn. 

Gemeent heeft speeltoestel geplaatst

12 Speellocatie De Hoep OG ???  nieuwe perceel inrichten met speeltoestellen. Dit 

past in beleid. Wat wil de burger e-participatie?

onbekend 

13 APV- Bomenkaart Schagen OG waardevolle bomen beschermen via bomenkaart, 

burgers betrekken bij het opstellen van criteria van 

een waardevolle boom. Via inloopavond

14 Hengelsportvereniging De Baars OG Vanuit gemeente steun om viswedstrijd te 

organiseren, daartegenover staat dat De Baars de 

waterplanten op locaties schoon houdt

15 Onderhoud speeltoestellen Petten OG via de dorpsraad heeft bewoner ad Bergeenstraat 

verf van de gemeente gekregen om de toestellen te 

schilderen en te onderhouden 

16 Roockershuys/Schapenweidje OG schapenweidje opnieuw inrichten als een soort van 

park op verzoek van burgers

17 Verzoek aanleg voetpad en brug 

(Bregweid aan het spoorlijntje)

OG Niet uitgevoerd. 

Veel te duur. Na 

2014 geen contact 

meer.

14/7/2014 eerste overleg heeft plaatsgevonden. 

Bewoners zullen ontwerp en kostenraming 

aanleveren. 

Wensen besproken met gemeente, contact 

opgezocht met aannemer en raming laten 

opstellen. Zou ca. € 125.000,- gaan kosten, 

terwijl duidelijk was aangegeven dat de 

gemeentelijke bijdrage max. € 7.500,- zou 

kunnen bedragen.

Wensen geinventariseerd, 

mogelijkheden besproken.

18 speellocatie Vogeltjesbuurt Warmenhuizen OG begin 2014 startbijeenkomst met omwonenden

19 Jeugd-basketbal pleintje/blauwe hokje 

DHN   

OG niets meer van 

vernomen

half 2014 overleg met jeugd nvt nvt

20 Jeu de boulesbaan langs Kolfweid, 

Callantsoog faciliteren

OG gelopen tussen mrt 

2014 en juli 2-14 en 

loopt door

14/7/2014 realiseren mbv zelfredzaamheid verder niet 

meefinancieren. Drie jaar geleden is een jeu de 

boulesbaan gerealiseerd bij de sportvelden. Deze 

wordt niet gebruikt. Mogelijk kan deze worden 

verplaatst? Er is een gesprek gewest met de heer 

Legui. De Jeu de Boulesbaan moet een meter uit de 

gevel bijven. Bal ligt op dit moment bij hun. 

De jeu de boulesbaan vereniging heeft deze 

baan zelf aangelegd. Grond uit gegraven 

stoepbanden gezet. Ondergrond 

aangebracht. Het afvoeren van restafval.      

Jeu de boulesbaan wordt door de 

vereniging zelf onderhouden

Gemeente heeft voor materiaal 

gezorgd zoals stoepbanden, tegels, 

zand en anti parkeerpaaltjes. Puin 

verwijderd

21 Fietscrossbaan in de nolmerban Petten OG afgerond in 2014, 

zand geleverd in 

2015 

Fietscrossbaan realiseren en in stand houden met 

behulp van omwonenden. 

bewoners hebben geprobeerd om de 

werkzaamheden zelf op te pakken, dit is 

helaas niet gelukt

Gemeente heeft ervoor gezorgd dat 

er een nieuwe fietscrossbaan 

gerealiseerd wordt. 



22 creeren 'speelruimte' middels 

tegelverharding in plantsoenstrook 't Zand

OG 14/7/2014 In december brief gestuurd met daarin 

aangegeven dat we kaders aan het uitzoeken zijn 

waaronder dit mogelijk is. Arie Derksen (lid WMO 

adviesraad) heeft 16 januari gebeld en wil graag 

weten wat er uitkomt na het overleg op 20 jan (06-

23336861). Arjen heeft overleg gehad. 

23 Speelterrein 

Schoolstraat/Ruimtevaartstraat

OG gelopen tussen 

maart 2014-nov 

2014 en loopt door

Realisatie nieuwe speellocatie Bewoners heben via een enquete in de 

buurt gevraagd welke toestellen hun 

voorkeur heeft. Bewoners hebben de 

nieuwe bestrating aangebracht. Hout 

snippers er in gereden boomstammen op 

hun plaats gelegd. Speellocatie is feestelijk 

geopend. Tegelpad door beplantingshaag 

aangelegd.              Bewoners onderhouden 

het speelterrein in samenspraak met de 

gemeente

speeltoestellen € 8.000, keuren 

speellocatie natuurlijk spelen, 

vogelnest schommel, speeltoren, 

boomstammen natuurijk spelen, TUV 

laten keuren. Hangjeudg glazen 

bushokje. Paaltjes voor doelen, 

belijning basketbalverld, mini doeltjes. 

Besteld € 9.500

24 Speelterrein Rietzangerstraat 

Warmenhuizen

OG gelopen tussen april 

2014-okt 2014

Oude speellocatie voldeed niet meer. De bestrating 

moest worden omgelegd ivm de nieuwe speellocatie

Bewoners hebben boombank geschilderd 

en geplaatst, hout snippers aangebracht 

met kruiwagens. Met beton verf hinkelbaan 

op de tegels geschilderd. Bewoners hebben 

via een enquete in de buurt gevraagd welk 

speeltoestellen hun voorkeur heeft.

nieuwe ballenvanger geplaatst, 

vogelnest schommel, duikel rekje, wip, 

speelhuisje, kapvergunning plataan; 

besteld € 9.500. Gemeente heeft een 

boom verwijderd bestrating vernieuwd 

ballenvanger laten plaatsen. 

Trapveldje hersteld, nieuwe 

toegangshek geplaatst. Betonverf 

geleverd. 

25 Speelterrein Lantmanstraat Waarland OG gelopen tussen april 

2014-okt 2014

Oude speelplek moest worden vervangen parallelschommel, quick step Kriskas, 

tekenbord allweter, wip vierzitter, 

schommel condoor

26 Speelterrein Dongenriet Warmenhuizen OG gelopen tussen juli  

2014-okt 2014

Oude speelplek moest worden vervangen bewoners hebben via een enquete formulier 

in de buurt gevraagd welke speeltoestellen 

hun voorkeur heeft. Bewoners hebben de 

oude speeltoestellen verwijderd. 

glijbaan, wip, vogelnest, wiebelbrug, 

rekstok, Houtsnippers aangebracht

27 Speelterrein Schelphoek Warmenhuizen OG gelopen tussen aug 

2014-okt 2014

Oude speeltoestellen waren afgekeurd de bewoners hebben de houtnippers 

aangebracht. Bewoners hebben via een 

enquete in de buurt gevraagd welke 

speeltoestellen hun voorkeur heeft.

speelhuis  en houtsnippers



28 Speelterrein Abeelstraat Schagen OG gelopen tussen aug 

2014-nov 2014

Oude speeltoestellen waren afgekeurd Bewoners hebben via een entquete in de 

buurt gevraagd welke toestellen hun 

voorkeur heeft. Deze speelplek is in zijn 

geheel aangepakt door de gemeente in 

overleg met beheer aannemer heeft de 

valdemping aangebracht

wip, glijbaan, jungle play, klimtoren: 

besteld € 9.000 Rubbertegels 

aangebracht, trapveldje hersteld, 

afvalbak geplaatst. Dubbelschommel 

aangebracht en rubberen 

valdemping

29 Speelterrein Goudsboer 11 en Schierige 

Ven, Warmenhuizen

OG afgerond Oude speeltoestellen waren afgekeurd Bewoners hebben via een entquete in de 

buurt gevraagd welke toestellen hun 

voorkeur heeft. De gemeente heeft de 

speeltoestellen geplaatst. Bewoners hebben 

houtsnippers aangebracht met kruiwagens. 

duikelrek, speelcombinatie/ 

Gemeente heeft speeltoestellen 

geplaatst.

30 Speellocatie Bachstraat/Haydnstraat 

Schagen

OG afgerond speelhuisje was afgekeurd Bewoners hebben via een enquete in de 

buurt gevraagd welke toestellen hun 

voorkeur heeft. Bewoners onderhouden zelf 

de speeltuin

Herinrichting van de speeltuin, 

verplaatsen van diverse 

speeltoestellen en een nieuw 

speeltoestel geplaatst.

31 Reigershof 28, Schagen OG Geen draagvlak 

genoeg 

voorzieningen 

aanwezig

speelhuisje/picknick tafel schommel zitje Voor de gemeetelijke fusie is de 

picknicktafel verwijderd. Verschillende 

keren contact gehad met bewoners 

hierover. Geen draagvlak genoeg 

voorzieningen aanwezig. 

32 Suimerhuizerweg, Eenigenburg OG afgerond Herinrichting dorpsplein/speeltuin Bewoners hebben zelf alles aangebracht en 

verwerkt. Bewoners onderhouden zelf de 

speeltuin 

gemeente heeft gefaciliteerd in 

materialen en materieel

33 De Hoge Werf 7, Warmenhuizen OG € 1.900 voor groen werkzaamheden 

en materialen 

34 De Binnenhof 47, Schagen OG € 880 voor groen werkzaamheden en 

materialen

35 Pieter Blokkerstraat 24, Schagen OG € 700 voor groen werkzaamheden en 

materialen

36 J. Marisstraat, Schagen OG € 144 voor groenwerkzaamheden en 

materialen

37 Regioplein 97, Schagen OG € 0,-

38 Notenhof 73, Schagen OG



39 Rookershuys OG Hans Broekem 

(gepresenteerd aan 

raad op 9 sept 2014)

40 Seringenhof 48 OG

41 Apartementen complex Regentes OG

42 Door de jeugd gevraagd een (JOP) 

Jongeren Ontmoeting Plek bij de 

Skatebaan.   Warmenhuizen-Tuitjenhorn

OG geen contact meer 

met Emilio

12/3/2015Jeugdwerker Emilio heeft met de jongens 

gesproken en ze hebben een voorstel geschreven. 

Afspraken worden nog gemaakt om eens met de 

jongens te praten en te kijken naar de locaties.

43 Jeu de boulesbaan Eenigenburg OG loopt door Jeu de Boulesbaan wordt door vereniging 

zelf onderhouden

44 Speelterrein de Regelhaalder 

Warmenhuizen 

OG Gepresenteerd aan 

de raad op 9 sept 

2014

speeltoestellen zijn verouderd, moeten vervangen 

worden. 

bewoners onderhouden zelf speeltuin bewonersavond georganiseerd om 

interessen en zelfwerkzaamheid te 

polsen

45 Speelterrein Florastraat, Schagen OG

46 Springschans, Petten OG

47 Pilot Plein 40-45 Petten (alles digitaal) OG Loopt nog door. Pilot alles digitaal is niet gestart. Daarentegen is er 

een klankbordgroep in het leven geroepen voor de 

gehele structuurvisie Petten. Zij denken vanaf het 

allereerste begin mee met de diverse projecten en 

helpen de ontwerpen mee te bepalen. Zij hebben 

een zwaarwegend adviesrecht.

Het ontwerp van het plein is met behulp van 

een landschapsarchitect grotendeels door 

de klankbordgroep gemaakt. De gemeente 

heeft vooral randvoorwaarden opgesteld.

Opzet bedacht, overleg met de 

klankbordgroep vindt regelmatig 

plaats onder voorzitterschap van M. 

Wolf. Voorstellen worden zoveel 

mogelijk verder uitgewerkt en 

uitgevoerd. Verslagen worden op 

website gezet.

48 2 projecten aan de Lauriestraat in 

Schagen

OG Loopt nog door. bewoners hebben schoffels gekregen van de 

gemeente en onderhouden het groen zelf

bewoners onderhouden het groen in 

samenspraak met Onderhoudsdienst 

Gemeente i.v.m. aangrenzend gemeente 

groen

gaat prima!

49 Stukje groen in de Lenieblindstraat 

geadopteerd. 

OG Loopt nog door. 2 bewoners van de Lenieblindstraat hebben een 

stukje groen geadopteerd en onderhouden deze. 

bewoners onderhouden het groen gaat prima!

50 Intitatief bewoonster om werkgroep  

'behoud speeltuinen' op te richen

OG loopt , nog niets 

concreets uit voort 

gekomen. 

14/7/2014 Bij mevrouw Hofte langs geweest om haar 

ideeen mbt oprichten van een werkgroep aan te 

horen. Voorgested om eerst aansluiting te zoeken bij 

de dorpsraad in haar eigen woonplaats en dan 

contact te leggen met de dorpsraad in Dirkshorn 

waar ook een werkgroep wordt opgericht.



51 Speeltoestellen beleid Johan OG Loopt nog door. 14/7/2014 1e contact is gelegd met afdeling 

samenleving. Het doel is om burgers meer te laten 

participeren bij het bepalen van een locatie en de 

invulling en onderhoud van speeltoestellen. 

Momenteel worden de mogelheden hierin juridisch 

bekeken. 

52 Speellocatie, De Vliet Tuitjenhorn OG loopt nog door; in 

overleg met de 

buurt

53 Melchiorstraat, Oudesluis OG doorlopend, al 

eerdere verzoeken 

geweest in 2011

Er is een keer een verzoek gekomen 

om de bestaande speellocatie te 

verplaatsen naar de Melchiorstraat. 

Dit heeft geen dragvlak. Geen 

contact meer. 

54 Zeeweg 4, Sint Maartenzee OG loopt nog door Willen nieuwe speellocatie voor de kinderen 

realiseren op p plaats. Goudvis. Geen mogelijkheden 

aldaar aanwezig, mensen verzocht naar alternatieve 

locatie te kijken

contact gehad met bewoners. Tot op 

heden geen contact meer

55 Meindert /Hobbemastraat, Schagen OG loopt nog door Overleg met 2 meisjes uit de buurt die nieuwe 

speeltoestel willen, oude voldoet nog aan de eisen 

en zogauw we iets nieuws gaan plaatsen mogen de 

meiden meedenken. 

56 Schagen, Onderhoud tuin rondom 

woonboerderij

OG loopt nog door Dhr Freek van Kooten onderhoudt de tuin rondom de 

woonboerderij al tientallen jaren voor de gemeente.

57 Insectenhotel initiatief van Stichting 

SafeWings 

OG aug 2015- voorjaar 

2016

pleegkinderen samenbrengen, pleegouders 

ontlasten en positieve aandacht voor pleegkinderen. 

bouw en plaatsen van het insectenhotel 

samen met pleegkinderen

Twee locaties om het insectenhotel te 

plaatsen, voorgesteld. 


