
Plaatsnaam Projectnaam ToelichtingRaad

Callantsoog Abbestederweg - vervanging damwanden langs 3 sloten  Het werk Vervangen damwanden Abbestederweg wordt in december 2021 

aanbesteed. Wij vervangen circa 170 meter damwanden in Callantsoog. Waar mogelijk 

worden de andere oevers natuurvriendelijk ingericht. De beoogde planning is om het 

werk uit te voeren in het voorjaar van 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.

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 marktuitvraag helder 

omschreven richting de aanbesteding. Uitvoering vanaf 2e kwartaal 2022.

Gemeentebreed aanleg Schoolzones De diverse schoolzone's worden momenteel gerealiseerd. De uitvoering van de 

schoolzone in Tuitjenhorn vind later plaats, deze uitvoering wordt gekoppeld aan de 

realisatie van de woningbouwontwikkeling in de nabijheid.

Gemeentebreed Asfaltonderhoud 2021 Het asfaltprogramma 2021 is de afgelopen maanden uitgevoerd.

Gemeentebreed Herplant bomen 2021 Er is gestart met het planten van de betreffende 600 stuks bomen. Eind dit jaar is het 

programma voor 2021 uitgevoerd.

Gemeentebreed Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog  Er zijn nog geen ontwikkelingen te melden en zijn in afwachting van de terugkoppeling 

uit het overleg met HHNK In Oktober.

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.

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

werk behelst de renovatie van het totale openbare gebied in een vakantiepark, waarbij 

alle beleidsambities binnen de financiële mogelijkheden geintegreerd worden. In deze 

fase wordt het ontwerp gemaakt.

Schagen Reconstructie Kanaalstraat en omgeving  Afgelopen periode hebben we veel wensen en meningen vanuit de bewoners 

opgehaald en dit wordt samen met de input vanuit de technische en noodzakelijke 

onderzoeken verwerkt.  De verwachting is dat we Q1 2022 het 1ste schetsontwerp 

kunnen presenteren aan de betrokkenen.



Schagen Thorbeckestraat, vrachtwagenverbod  Er is door de lokale driehoek geen toestemming verleend voor het plaatsen van een

camera. Deze was bedoeld om te handhaven op het vrachtwagenverbod als de

handhaving van het eenrichtingsverkeer. Na de invoering van het

eenrichtingsverkeer wordt voor beide de noodzaak niet noodzakelijk geacht. Om

overlast en onveilige situaties te voorkomen wordt nu gekeken naar andere

maatregelen. Deze voorstellen zullen eerst met de bewoners worden besproken

voordat deze ingevoerd zullen worden.

Schagen Herinrichting Kaagweg Schagen  In samenspraak met de wijkvereninging en de school is er een deinitief ontwerp tot 

stand gekomen. Er wordt nu gewerkt aan bestek en tekeningen. De uitvoering van het 

project staat gepland in Q1.

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

participatie en uitvoering. Prognose is realisatie in 2022.

Schagen Herinrichting Waldervaart Park Dit najaar worden er 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.

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  De werkzaamheden zijn gereed en het speelveld is opgeleverd. Er vinden nog wat 

werkzaamheden plaats in de vorm van burgerparticipatie welke worden gefinancierd 

door de gemeente. Dit gaat om de volgende werkzaamheden: aanplanten wadi's en het 

realiseren van een voedselbos. Deze werkzaamheden worden volledig uitgevoerd door 

buurtbewoners waarbij de gemeente een coördinerende rol heeft.



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 Voor fase 1 is de aanbestedingsprocedure opgestart. Planning start uitvoering is begin 

Q1 2022. Provincie Noord Holland heeft bevestigd dat wij voor dit werk een 

subsidiebedrag van €352.000 ontvangen.  voor fase 2 wordt momenteel in goed overleg 

met de klankbordgroep gewerkt aan een gedragen schetsontwerp.

Waarland Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in 

Waarland

Het ontwerp is gepresenteerd aan de omwonenden. Gemaakte opmerkingen worden 

verwerkt. Start aanbestedingsprocedure is naar verwachting medio december 2021. 

Planning start uitvoering is voorjaar 2022.

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.


