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Callantsoog Abbestederweg - vervanging damwanden langs 3 sloten  Het werk Vervangen damwanden Abbestederweg wordt vertraagd als gevolg van de aanwezigheid 

van een oude gasleiding op korte afstand van de geplande werkzaamheden. Planning uitvoering is 

afhankelijk van de planning van Liander voor het verleggen van de gasleiding. Deze is nu nog niet 

bekend.

Dirkshorn Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn De werkzaamheden worden momenteel verder technisch voorbereid waarna een raming voor de 

uitvoeringskosten gemaakt gaat worden. De aanbestedingsprocedure wordt voorbereid. In 

afstemming met de kabel en leidingbeheerders wordt gewerkt aan een planning voor de 

uitvoering.

Gemeentebreed Groot onderhoud kunstwerken & oeverlijnen  Het project Groot onderhoud kunstwerken & oeverlijnen behelst het vervangen van negen 

bruggen en een aantal strekkende meters oeverlijn die op het einde van de technische levensduur 

zijn. De aanbestedingsprocedure is gestart.

Gemeentebreed Integrale aanpak Stroet  Op korte termijn wordt een eerste bewonersbijeenkomst georganiseerd.

Gemeentebreed Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog  Het voorgenomen riooltracé wordt aangepast en opnieuw doorgerekend en gespiegeld aan de 

beschikbaar gestelde middelen.

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 het 

ontwerp gemaakt. Ook vinden er gesprekken met de eigenaren plaats over grondeigendom.

Schagen Reconstructie Kanaalstraat en omgeving In goed overleg en intensie samenwerking met bewoners / klankbordgroep is een schetsontwerp 

gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte. Deze is in maart gepresenteerd aan 

belanghebbenden. Momenteel wordt gewerkt aan nadere uitwerkingen. De verwachting is dat de 

aanbestedingsprocedure in Q3 2022 kan plaatsvinden.

Schagen Thorbeckestraat, vrachtwagenverbod  De huidige rijrichting is van Zuid naar Noord. De motie om de rijrichting om te keren is 

aangenomen in de raad maar de uitvoering roept nog nadere vragen op in de raad zelf.

Schagen Zuiderweg Schagen  Na de beeldvormende vergadering met de gemeenteraad heeft het college participatie 

georganiseerd. Hierop zijn 248 reacties ontvangen. Momenteel wordt gewerkt aan de 

projectscope en daarna aan het ontwerp. Wanneer de schetsontwerpen gereed zijn volgt daarover 

ook participatie en zal de raad worden gevraagd het benodigd projectbudget beschikbaar te 

stellen.

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

uitvoering. Prognose is realisatie in 2022.



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 Geluidswal Muggenburg Het 2e geluidsscherm Muggenburg langs de N245 is vervangen.

Schagerbrug Schagerweg  Momenteel vinden de werkzaamheden aan kabels en leidingen plaats. Verder wordt het werk 

uitvoeringsgereed gemaakt en wordt er een actuele kostenraming voor de uitvoering gemaakt. 

Start uitvoering wordt voorzien eind Q3 - begin Q4 2022.

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  Fase 1 van het project is momenteel in uitvoering. Het ontwerp voor fase 2 is gemaakt en 

gepresenteerd aan alle aanwonenden. Het ontwerp is participatief tot stand gekomen en positief 

ontvangen door de aanwonenden. Momenteel wordt gewerkt aan de technische uitwerking. Er 

wordt de komende periode een start gemaakt met de participatie voor fase 3 van het project.

Waarland Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in 

Waarland

De werkzaamheden aan de kabels en leidingen zijn uitgevoerd. Momenteel wordt nog gewerkt aan 

de technische uitwerking van het ontwerp en wordt er een actuele kostenraming voor de 

uitvoering gemaakt. Start uitvoering wordt voorzien eind Q3 - begin Q4 2022.

Warmenhuizen Integraal project Hartedorp en omgeving  Dit project is net opgestart. Er wordt gewerkt aan de projectopdracht. Prognose realisatie 2023.

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.


