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Hele gemeente

Sportcontrainer

Turnvereniging Lycurgus Advendo attendeerde de gemeente op de sportcontrainer. Dit is een mobiele
container, gevuld met sportattributen en is te gebruiken op wisselende locaties door verenigingen, scholen en
groepen belangstellenden. Lycurgus verzocht om aanschaf van een sportcontrainer om in corona-tijd
eenvoudig buitensportactiviteiten te kunnen organiseren. Ook nu de maatregelen versoepeld zijn is de
verwachting dat het beschikbaar zijn van de sportcontrainer het sporten zal stimuleren, mede gelet op de
tendens dat meer mensen verenigingsonafhankelijk willen kunnen sporten. De sportcontrainer wordt beheerd
door Schagen Actief en Sportservice Schagen.

Muurschilderingen
Writer’s Block

Writer’s Block organiseert kunst op buitenmuren. Zij werken daarvoor samen met kunstenaars, zo mogelijk
uit de omgeving, om kleur en beeld te geven aan kale muren en kunst dichter bij mensen te brengen. Ook
wel “street art” genoemd.
In de loop van het najaar/de winter worden twee muren in stad Schagen beschilderd.

Graffiti Westerpark

Op 30 september 2021 is het graffiti doek in Westerpark onthuld. Het is een tijdelijke locatie voor graffiti kunst
zo lang als de Wooncompagnie met bouwwerkzaamheden bezig is. Op het initiatief van een omwonende
heeft het college positief gereageerd.

Multitreffer

Op 11 mei 2021 heeft u bouwkrediet beschikbaar gesteld voor de renovatie van de gymzaal en een nieuwe
sportzaal in de voormalige bibliotheek. Het college heeft de projectopdracht vastgesteld. Het voorlopig
ontwerp (VO) is vastgesteld door het bestuur van Multitreffer en de voorbereidingen voor het verleggen van
kabels en leidingen zijn getroffen. De plannen worden z.s.m. voorgelegd aan CRK (Welstand). Op basis van
die uitkomst wordt een definitief ontwerp gemaakt en de omgevingsvergunning aangevraagd. Het project ligt
op planning: eind maart 2022 wordt gestart met de realisatie, oplevering oktober 2022.
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