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Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 
Website: www.dorpsraadcallantsoog.nl  

Email: dorpsraadcgk@ziggo.nl 
Facebook: Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 
Secretariaat: Patrijzenweg 17,1759 GD Callantsoog 

 
 

 

Onderwerp: Notulen van de Dorpsraadvergadering Stichting Dorpsraad Callantsoog en 
Groote Keeten 

 
Datum: Donderdag 15 september 2016 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Kees Buzink, Thijs Deekens, Adam Landman, 

Anneke Mooy, Dhr. Jelle Beemsterboer, wethouder Ruimtelijke Ordening en 
Economische Zaken. 
 

Afwezig: Jaap Lashley, Marcel Meijer en Robbert van der Zee z.k. 

 

1. Welkom en mededelingen 

Mevr. Mooy opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

Mededelingen: 

- De genuttigde consumpties zijn voor eigen rekening van de gasten. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Wegens het grote aantal belangstellenden wordt de agenda ingekort. Onderwerpen voor 

vanavond zijn: gelegenheid tot inspreken, verbouwplannen Albert Heijn, sociale 

woningbouw en rondvraag. De overige agendapunten schuiven door naar de 

Dorpsraadvergadering van oktober. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. Cees Hoep; 
- Wil graag een voetgangersbord/fietspad geplaatst zien bij Jewelweg/Kooibos; 
- Bij alle strandopgangen geven de vuilcontainers van de strandbedrijven enorm veel 

stank af, wat is daaraan te doen; 
- Ziet op alle strandopgangen nog teveel auto’s (met ontheffing?) geparkeerd; 
- In februari/maart is een start gemaakt met de sloop van de Dixibar, wanneer zet men de 

sloop voort? (zie ook agendapunt 5); 
- Vraagt naar de status van het bestemmingsplan Duinroosweg/Abbestederweg. 

Wethouder Beemsterboer geeft aan dat de bouwvergunningen voor wonen momenteel 
worden ingetrokken en dat men nu bezig is de bestemming te wijzigen naar recreatie-
appartementen; 

- Maakt zich zorgen over de leegstand van woningen in de winterperiode. In de zomer 
geven de huurders overlast en in de winter is er leegstand wat geen sociaal gevoel 
geeft, de economie niet stimuleert en slecht is voor de buurt en het dorp. Kan er beleid 
komen wat de huiseigenaren verplicht de woning permanent te bewonen of anders de 
woning te verkopen.  

Dhr. P. Drieenhuizen; 
- Onlangs is in de Commissie ruimte gesproken over de bestemmingsplannen. Helaas 

was er geen vertegenwoordiging van de Dorpsraad aanwezig. De DR had daar kunnen 
aangeven dat nog meer recreatiewoningen in Callantsoog niet gewenst zijn. 
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4. Verbouwplannen Albert Heijn, gesprekspartner Wethouder J. Beemsterboer 
Vanuit het dorp is er veel belangstelling. Naast Wethouder Beemsterboer is zijn assistente 
en de architect aanwezig. Wethouder Beemsterboer schetst in het kort hoe e.e.a. tot stand 
is gekomen.  
In het verleden is door Dhr. Van Vuure een plan ingediend voor nieuwbouw. Dit plan is 
echter op een gegeven moment ingetrokken. Daarna is een kleiner plan ingediend wat 
bestaat uit twee fases: 
1. Fase 1. Verbouwen van 3 panden (Blokker-tuin, bibliotheek en AH) tot 1 grote AH 

vestiging incl. bovengrondse parkeeruitbreiding; 
2. Fase 2. Bouwen van een geheel nieuwe supermarkt met ondergrondse 

parkeeruitbreiding. Fase 2 moet binnen 10 jaar na afgifte vergunning gerealiseerd 
worden. 

Momenteel is deze aanvraag in behandeling bij de gemeente. Wethouder Beemsterboer 
verwacht dat de aanvraag goedgekeurd wordt. De bezwaren van de omwonenden worden 
gewogen.  
 
Bij wijziging van het bestemmingsplan kunnen omwonenden aanspraak maken op 
zogenaamde ‘planschade’. Hiervoor dient men een taxatierapport van de woning te laten 
opmaken in de oude situatie en in de nieuwe situatie. Het eventuele negatieve 
waardeverschil is te declareren bij de gemeente.  

 
Uit de zaal wordt aangegeven dat:  
- In het nieuwe plan wordt het pand 11 meter hoog terwijl het nu 9 meter hoog is, kan dat 

zo maar? Bij wijziging van het bestemmingsplan wijzigen de bouwnormen. De actuele 
maatvoering is opgenomen in het bestemmingsplan.  

- Er is veel verkeersoverlast en veel te veel vrachtverkeer. Gecombineerd met het 
gewone doorgaande verkeer en de bussen is het vaak erg vol; 

- De overlast is al erg hoog voor de omwonenden. Helaas merken de omwonenden niet 
dat daar iets aan gedaan wordt; 

- Ook het personeel van AH is niet erg meewerkend bij het aanspreken van klanten op 
m.n. de parkeerproblematiek;   

- Omwonenden hebben ook in het verleden al met Dhr. Van Vuure gesproken maar dat 
heeft niets opgeleverd; 

- Op een eerder moment is met Dhr. Van Vuure besproken of de vrachtwagens een 
andere route kunnen rijden, dus niet door de Zeeweg maar via de 
Duinroosweg/Jewelweg (zoals de bus). Helaas is dit nog geen dagelijkse praktijk; 

- Wethouder Beemsterboer geeft aan dat de route voor vrachtwagens niet geregeld wordt 
in het bestemmingsplan maar dat wordt apart besproken. Hierbij worden 
verkeerskundigen betrokken waarbij gekeken wordt naar de verkeersstromen; 

- Kan er ook gekeken worden naar de laad/los locatie, is hier een andere oplossing voor 
te vinden zodat de vrachtwagens niet meer van de Schoolweg gebruik hoeven te maken 
om achteruit in te parkeren. Kan er iets verzonnen worden waarbij de vrachtwagens aan 
1 kant inrijden en dan rechtdoor uitrijden; 

- Hou ook rekening met voldoende parkeerruimte voor het personeel; 
- De gemeente Schagen hanteert een blauwe zone. 
- Er wordt nu niet tot nauwelijks gehandhaafd op de parkeerproblematiek. De handhaving 

opschroeven kan een positief effect hebben en de overlast verminderen; 
- Misschien wordt de verkeersoverlast wel minder zodra men gebruik kan maken van een 

ondergrondse parkeergarage; 
- Men moet ook in ogenschouw nemen dat AH een grote trekker is voor Callantsoog, de 

dorpelingen en overige ondernemers hebben er ook veel profijt. Het is er altijd druk. 
 

Omdat er nog veel onduidelijkheden en onbeantwoorde vragen zijn wordt ter plekke 
besloten een tweede informatieavond te organiseren. Tijdens deze avond zal er meer 
materiaal aanwezig zijn zoals tekeningen, een presentatie, bestemmingsplan, 
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plattegronden, tekeningen van pand, gevel, vooraanzicht, zijaanzicht etc. De gemeente zal 
de avond inhoudelijk voorbereiden. De DR zal zorgen voor een aankondiging in de 
Omroeper. 

 
Verdere voortzetting van de informatieavond op vrijdag 7 oktober a.s. in het Dorpshuis, 
aanvang 19.30 uur.  

 
Het plan verbouw AH is te vinden op de website van de gemeente Schagen, 
www.schagen.nl maar ook op www.overheid.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl  
 

--------------------------------------------------- 
Vervolg informatie avond verbouwplannen Albert Heijn, gesprekspartner  
Wethouder J. Beemsterboer 
Vrijdag 7 oktober, Dorpshuis Kolfweid, aanvang 19.30. 
 
Er is een grote opkomst aan belangstellenden, naast de Dorpsraadleden zijn ongeveer 55/60 
personen. Dhr. Beemsterboer, zijn assistente Mw. Brouwer en architect Pieter Jan Vos zijn 
aanwezig. 
 
Dhr. Beemsterboer heeft het woord en zet aan de hand van een Powerpoint presentatie de 
plannen voor de verbouw van AH uiteen. Dhr. Beemsterboer geeft aan dat hij zich voorafgaand 
aan de eerste infoavond op 15 september jl. niet gerealiseerd had hoezeer de plannen met en 
rondom de AH leven in Callantsoog. Daarom heeft hij vandaag veel grote tekeningen en diverse 
plattegronden meegenomen.  
 
Tijdens de vorige bijeenkomst was er sprake van twee fases: 

3. Fase 1. Verbouwen van 3 panden (Blokker-tuin, bibliotheek en AH) tot 1 grote AH 
vestiging incl. bovengrondse parkeeruitbreiding; 

4. Fase 2. Bouwen van een geheel nieuwe supermarkt met ondergrondse 
parkeeruitbreiding. Fase 2 moet binnen 10 jaar na afgifte vergunning gerealiseerd 
worden. 

Dhr. Beemsterboer geeft aan dat de plannen voor fase 2 zijn vervallen.  
De verbouwplannen betreffen nu herinrichting/renovatie van de panden Blokker-tuin, bibliotheek 
en huidige AH tot een AH met een groter winkeloppervlak, een verplaatsing van het magazijn, 
een bibliotheek-functie en uitbreiding van het parkeerterrein met 22 parkeerplaatsen. 
 
Hiervoor dient het bestemmingsplan van de oude bibliotheek gewijzigd te worden van een 
‘sociale bestemming’ naar een ‘gemengde bestemming’ en de bestemming van de betreffende 
achtertuinen van de woningen aan de Dorpsweg van woonbestemming naar 
parkeerbestemming. De gebruikelijke bezwaarprocedure is van toepassing bij wijziging van een 
bestemmingsplan. 
 
Dhr. Van Vuure krijgt het woord en geeft aan dat de AH nu 20 jaar bestaat en dat er nauwelijks 
iets is veranderd. De AH is verouderd, het is geen moderne supermarkt. AH vind het nu tijd om 
te renoveren om gereed te zijn voor de toekomst. Men is al een paar jaar met deze plannen 
bezig en hopelijk snapt iedereen dat de AH dit moet doen om een mooie supermarkt in het dorp 
te houden. In gesprek blijven met elkaar leidt tot het mooiste resultaat is zijn betoog. 
 
Na het beantwoorden van enkele algemene vragen door beide heren nodigt Dhr. Beemsterboer 
de aanwezigen uit om het materiaal van dichtbij te bekijken en daar het gesprek te vervolgen.  
 
Magazijn: Het huidige magazijn zal worden verplaatst naar het pand van de Blokker-tuin. De 
ruimte die vrij komt zal bij het winkeloppervlak worden betrokken. 
 

http://www.schagen.nl/
http://www.overheid.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Laden lossen: Het laaddock blijft op dezelfde plek. Doordat in het magazijn ruimte wordt 
vrijgemaakt door de koelcel te verplaatsen zullen de vrachtwagens in zijn geheel achteruit het 
laaddock in kunnen rijden. De cabine zal dus niet meer op de stoep staan. Er komt uitbreiding 
van maximaal 1 extra levering per dag. Levertijden blijven tussen 07.00 en 19.00 uur.  
 
Winkelpand: De locatie van de ingang blijft onveranderd. De buitenring van het pand en het 
huidige magazijn zullen worden betrokken bij de winkelruimte.  
 
Parkeren: 22 extra parkeerplaatsen in de ‘achtertuin’ van de panden gesitueerd aan de 
Dorpsweg. De parkeerplaatsen zullen ommuurd (2 meter hoog) worden ivm geluids- en 
lichtoverlast. In het nieuwe plan zal ook een fietsenstalling worden meegenomen. 

 De huidige parkeeroverlast kan de gemeente niet oplossen. Dat is nu eenmaal zo. De 
parkeeroverlast zal beperkt worden doordat er 22 extra parkeerplaatsen komen. Dhr. 
Beemsterboer heeft bij de handhavers aangegeven het handhaven rondom de AH aan te 
scherpen.  

 
Wegens een grote wijziging in het plan (vervallen van Fase 2) komt het plan opnieuw ter inzage 
voor een periode van 6 weken. Zij die reeds bezwaar hebben ingediend op het huidige plan 
zullen worden benaderd met het verzoek het nieuwe plan opnieuw te beoordelen.  
 
Rond 21 uur waren de meeste belangstellenden vertrokken, de sfeer was positief. 
----------------------------------------------------------- 

 
5. Sociale woningbouw, gesprekspartner Wethouder J. Beemsterboer 

De gemeente Schagen bestaat uit 25 kernen. In al deze kernen is de vraag naar woningen 
groter dan het aanbod. De gemeente Schagen mag tot 2020 950 woningen bouwen waar 
eerder sprake was van 2500 woningen. Door de crisis is e.e.a. stil komen te liggen maar 
momenteel worden alle projectontwikkelaars aangeschreven om te komen met hun 
geactualiseerde projectplannen. Op Schagen na is de grond in Callantsoog het duurste. Het 
aanbod sociale woningen in Callantsoog is een probleem, de woningmarkt moet daar 
hersteld worden. Woningstichting Den Helder wil zich terugtrekken uit de markt en verkopen 
hun huurwoningen. Ook Wooncompagnie verkoopt hun huurwoningen maar op een lager 
tempo, ongeveer 3 stuks per jaar.    
 
Mw. Mooy vraagt of het mogelijk is dat Woningstichting Den Helder huurwoningen kan 
overdragen aan Wooncompagnie. Callantsoog heeft behoefte aan sociale huurwoningen 
maar ook aan betaalbare koopwoningen.  
 
De gemeente Schagen is in onderhandeling met de Gemeente Den Helder. Willen zij 
misschien een gedeelte van hun woning-quota overdragen aan Schagen? 
 
Daarnaast is Wethouder Beemsterboer bezig met een kleinschalig woningbouwproject aan 
de Dennenweg in Callantsoog. Hier moeten vier woningen voor jongeren, vier woningen 
voor startende gezinnen en vier woningen voor vergunninghouders/statushouders 
gerealiseerd worden. Het is een taak van de gemeente om jaarlijks 110/120 
vergunninghouders/statushouders op te nemen. Alhoewel de gemeente hier nu vaart achter 
zet moet men wel rekening houden met 1,5 jaar proceduretijd en daarna nog de bouwfase. 
Men kijkt ook naar andere locaties in Callantsoog maar dat is voor de langere termijn.  
 
De ontwikkeling op het terrein van de Dixibar laat nog steeds op zich wachten. In 
februari/maart is op ludieke wijze gestart met de sloop maar daarna is het stil geworden. De 
projectontwikkelaar heeft een jaar de tijd en dat is nog niet om. Het pand alvast laten slopen 
door de gemeente is geen optie. Wethouder Beemsterboer heeft binnenkort een gesprek 
met de projectontwikkelaar.  
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Wethouder Beemsterboer is zich bewust van het probleem omtrent de sociale woningbouw 
in Callantsoog en doet er alles aan om een oplossing te zoeken.  
 

6. Rondvraag 
Dhr. Leguit; 
- Geeft aan dat er wel erg veel driekhoeksborden/reclameborden in Callantsoog staan. Dit 

onderwerp staat ook op de agenda voor het veldbezoek.  
Mw. Bracht; 
- Vraagt welke bestemming er op het oude pand van de huisarts zit. Het betreft hier een 

woonbestemming. 
Dhr. Buzink; 
- Het veldbezoek is op woensdag 5 oktober aanvang 15 uur. Men begint in het Dorpshuis. 

De agenda en presentatie zijn gereed. 
Dhr. Deekens; 
- Ontvangt veel klachten van recreatieondernemers omtrent het 1x per maand legen van 

de grijze vuilcontainer.  
Mw. Ten Boekel; 
- Heeft negatieve reacties ontvangen over het bedrijf H&G Exporttractors aan de 

Abbestederweg/hoek Zandweg. Door het grote aantal tractors en machines op het 
terrein ziet het er onoverzichtelijk en rommelig uit. 

- Heeft veel positieve reacties gehoord over de bloembakken die aan de lantaarnpalen op 
het Dorpsplein zijn bevestigd. 
 

7. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 20 oktober 2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 2016, altijd op donderdag, 19.30 uur, 
Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

21 januari 23 juni 

18 februari 15 september 

17 maart 20 oktober 

21 april 17 november 

19 mei  15 december 


