
Overzicht lijst projecten 2014 Beheer met korte toelichting 

 

Investeringen afdeling Samenleving: 

 Dierenparkjes:   beleidsmatige afstemming met afd. Samenleving * 

 Brede school Burgerbrug:  aanleg schoolplein, toegangsweg en parkeervakken * 

 Brede school St Maartensbrug:  aanleg schoolplein, toegangsweg en parkeervakken * 

 Brede School Warmenhuizen:  aanleg schoolplein, toegangsweg en parkeervakken 

 Julianaschool Schagen:  aanleg schoolplein, toegangsweg en verbinding parkeerterrein *  

 wandelnetwerk Schagen en Harenkarspel:  voorbereiding aanleg boerenlandpaadjes en kleine voorzieningen 

zoals bruggetjes, hekjes e.d. 

 

Exploitatie / investeringen afdeling Ruimte: 

 Boskerpark Groote Keeten:  meedenken randvoorwaarden openbare ruimte van het recreatiepark 

 herontw. gemeentehuis vml. Zijpe: opstellen randvoorwaarden openbare ruimte toekomstige bestemming 

 herstel riolering Lagedijk Schagen: afhandelen proces en begeleiden herstel riolering op De Lus 

 locatie Haulo Sint Maarten:   opstellen randvoorwaarden openbare ruimte inbreidingslocatie 

 onderzoek supermarkt Waarland: opstellen randvoorwaarden openbare ruimte supermarkt 

 ontwikkeling Buiskoolstraat Schagen: integrale reconstructie van de openbare ruimte vml. Scaghontheater 

 ontwikkeling Lauriestraat Schagen: integrale reconstructie / aanleg van de openbare ruimte rondom  

woontorens e.o. 

 ontwikkeling Nes-Noord Schagen: toetsen werkzaamheden projectontwikkelaar + voorbereiden werkz. 

 ontwikkeling Regioplein Schagen: integrale reconstructie van de openbare ruimte rondom woningen 

 ontwikkelingen structuurvisie Petten *: (mede) opstellen randvoorwaarden openbare ruimte  

 parkeerterrein Kieftenglop Callantsoog:  uitbreiden parkeerterrein en vergroten veiligheid weggebruikers* 

 reconstr. Nes tussen N241 - spoor Schagen: integrale reconstructie van de openbare ruimte   

 reconstructie plein 40-45 Petten *: integrale reconstructie van de openbare ruimte   

 voorber. centrumplan Warmenhuizen: integrale reconstructie van de openbare ruimte supermarkt en  

    woningen 

 

Exploitatie afdeling Beheer € 3.000.000,-: 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten die in de transitie van investeringen naar exploitatie zijn 

opgenomen en projecten die vanuit de exploitatie worden gefinancierd.   

 

 Projecten opgenomen in de transitie (investeringen):  

     kapitaallasten 2014: totale investering: 

 reconstructie Berkenhofje****:   € 9.900,- € 145.000,-  

 integrale reconstructie van de openbare ruimte v.h. pleintje 

 reconstructie Oranjebuurt en Julianalaan ****:  € 45.700,-  € 684.750,-  

 integrale reconstructie van de openbare ruimte 8 straten 

 voorbereiding Torenplein, Oude Slotstraat,  

 Landbouwstraat en Spoorlaan ****:  € 750,-   € 10.000,-  

integrale reconstructie van de openbare ruimte 4 wijkontsluitingswegen € 56.350,-  € 839.750,-  

  

 Projecten opgenomen in de exploitatie:  

 baggerwerk 2014: jaarlijks, instandhouden doorstroming en berging watergangen  

 beheer bruggen en duikers: jaarlijks, repareren / vervangen bruggen en duikers 

 beheer sportvelden: jaarlijks, groot onderhoud / reconstructie sportvelden    

 Dorpsplein ’t Zand: aantrekkelijker maken pleintje i.o.m. winkeliers 

 installatieverantwoordelijkheid:  borgen wettelijke veiligheidseisen alle elektrische installaties 

 (gebouwen, lichtmasten, pompen, gemalen, verkeerslichten) 

 invent. en verv. onveilige lichtmasten: lichtmasten die doorgeroest zijn of waarvan de elektra niet goed meer

   is afgeschermd vervangen 



 maaien/schouwen bermen en sloten: jaarlijks, maaien oevers en verwijderen begroeiing uit kant sloten 

 onderzoek veiligheid kruispunt N9-Zeeweg: opstelruimte vlotbrug Sint Maartensvlotbrug indien mogelijk veiliger 

maken  

 opstellen beleid en beheerplannen  opstellen integraal beleidsplan openbare ruimte en hierop volgende  

 openbare ruimte: de beheerplannen om de openbare ruimte op een efficiënte manier  

    langdurig in stand te kunnen houden 

 reconstructie Hoebelaan en  

 parkeerterrein Waarland: vergroten verkeersveiligheid en parkeercapaciteit rondom school 
 reconstructie Selschardijk + kruispunt  

 Veilingweg + deel Dorpsstraat Tuitjenhorn: integrale reconstructie van de openbare ruimte   
 regulier onderhoud riolering , pompen  

 en gemalen:  jaarlijks, borgen veiligheid riolering en werking gemalen + pompen  

 riool Dorpstraat nabij Fixet Tuitjenhorn: reparatie riolering verbinding tussen 2 tracés  

 riool Sportparklaan + Lutjeweg Sint M.: vervangen vuilwaterriolering en aanleg persleiding  

 speeltoestellen inspecteren + jaarlijks, inspecteren conform veiligheidseisen + deels vervangen oude  

 kleinschalige vervanging: speeltoestellen 

 verwijderen overbodige verkeersborden: verkeersborden die niet nodig zijn vanwege veiligheid /  

aansprakelijkheid, die niet meer voldoen of verkeerd staan verwijderen 

of verplaatsen 

 voorbereiding Koorndijk, Kalverdijk en  

 Oostwal Tuitjenhorn / Warmenhuizen**: integrale reconstructie van de openbare ruimte    

 voorber.  Marktstraat/Kanaalstraat: integrale reconstructie van de openbare ruimte   

 voorber.  Schagerweg/Grote Sloot: integrale reconstructie van de openbare ruimte   

 voorber.  Stationsstraat tussen Dorpstraat 

 en Veilingweg Warmenhuizen: integrale reconstructie van de openbare ruimte   
 voorbereiding Torenplein, Oude Slotstraat,  

 Landbouwstraat + Spoorlaan: integrale reconstructie van de openbare ruimte   
 VTA bomen:  inspecteren en kappen onveilige bomen / snoeien takken 

 

 

Bestaande investeringen afdeling beheer (budget doorlopend vanuit 2013): 

 aanpak kruising Stationsstraat-Veilingweg: veiliger maken kruispunt 

Warmenhuizen   

 aanpak MFA Veersloot fase 1 te Dirkshorn: opwaarderen sportcomplex, aanleg toegangsweg en parkeerpl. 

 herinrichting Kemphaanweg ‘t Zand integrale reconstructie van de openbare ruimte  i.v.m. woningbouw 

 reconstructie Dorpsplein Callantsoog: integrale reconstructie van de openbare ruimte   

 rioolrenovatie inclusief inhaalslag ***: jaarlijks, herstellen gebreken in riolering 

 uitbreiding begraafplaats Warmenhuizen: uitbreiding begraafplaats 

 verkeerscirculatieplan 1e fase Schagen: langparkeren: aanleg parkeerterrein Julianalaan + stimuleren gebruik  

     parkeerterrein Menisweg (socialer veiliger maken +  bebording) 

 vervanging riolering bungalowparken 

 Dirkshorn/Dirkshoeve:  vervangen riolering  

 voorbereiding ontbrekende schakel 

 (Middenroute) Tuitjenhorn / Warmenhuizen: ontwerp opstellen en opstarten ruimtelijke procedures 

 voorbereiding transportleiding 

 GK-Callantsoog:  groot onderhoud / verleggen transportleiding afvalwater 

 voorbereidingen openbare ruimte 

 Makadocentrum Schagen:  integrale reconstructie van de openbare ruimte rondom uitbreiding  

Makadocentrum (Nieuwstraat, deel Beethovenlaan, Schubertstraat en 

deel Langestraat)  

 wandelnetwerk vml. Zijpe: aanleg boerenlandpaadjes en kleine voorzieningen zoals bruggetjes,  

     hekjes e.d. 

 

Reserve wegenonderhoud € 630.000,-: 

 reconstructie deel Selschardijk, kruispunt    

 en deel Dorpstraat Tuitjenhorn 

 € 550.000,- ***:   integrale reconstructie van de openbare ruimte      

 kleinschalige verzoeken inwoners € 80.000,- kleine infrastructurele aanpassingen op verzoek van inwoners,  



 dorpsraden en wijkpanels 

Reserve maatschappelijk nut € 356.350,- : 

 baggeren 2013 € 300.000,-: inhaalslag baggeren watergangen (in 2013 niet uitgevoerd) 

 speelvoorzieningen , incl.  

 Gebr. Plukkerstraat Schagen € 56.350,-: kleinschalige vervanging speeltoestellen 

 

Voorziening riolering € 670.500,-: 

 diverse rioolrenovaties ***: herstellen gebreken in riolering 

 meetplan grondwaterstanden: wettelijk verplichting inzicht verkrijgen grondwaterstanden om e.v.  

    maatregelen te kunnen nemen  

 samenwerkingsverband Kop van   

 Noordholland:  regionale samenwerking en kennisdeling afvalwater / water  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Voorbereiding, directievoering en toezicht door in te huren adviesbureau 

** Voorbereiding, directievoering en toezicht door in te huren adviesbureau, financiering vanuit voorziening riolering 

*** Dekking komt vanuit meerdere budgetten 



**** Projecten die bij de transitie in de reserve maatschappelijk nut zijn gestort 


