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Notulen van de Dorpsraadvergadering Stichting Dorpsraad 
Callantsoog en Groote Keeten. Datum: Donderdag 16 januari 
2020. Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid. Aanwezig: 
Monique Bosse-Langeveld, Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs 
Deekens, Cees Hoep, Alex Kirstein, Marcel Meijer, Anneke Mooy. Afwezig: Gerda ten 
Boekel m.k., Odette Dinkla m.k., Ben van der Meer m.k. Aanwezig publiek Dhr. C. 
Wiskerke, CDA raadslid, Mevr. J. Kruit, wethouder Financiën, Participatie,Sport & 
Cultuur, Dhr. G. de Haan, Dhr. N. van Warmerdam, gebiedscoördinator. 
Welkom en mededelingen. Dhr. Hoep opent de vergadering en heet alle aanwezigen 
welkom. het staat een ieder vrij om zijn/haar naam te noteren op de aanwezigheidslijst. 
De naam komt dan in de notulen te staan. Vandaag waren er 4 bezoekers. De 
zittingstermijn van Mevr. Mooy is ten einde. Mw. Mooy is twee termijnen van 4 jaar 
voorzitter geweest van de dorpsraad. Mevr. Kruit, wethouder Financiën, Participatie,  
Sport & Cultuur, is aanwezig en spreekt namens de gemeente en haarzelf een 
dankwoord uit voor de inzet en prettige samenwerking, zij overhandigt een mooie bos 
bloemen aan Mw. Mooy. Namens de dorpsraad spreekt Mevr. Bracht een welgemeend 
dankwoord uit aan Mevr. Mooy. Daarnaast wenst zij namens de dorpsraad de nieuwe 
voorzitter Dhr. C. Hoep alle succes toe. 
Vaststellen van de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Gelegenheid tot inspreken. Geen. 
Vaststellen notulen van 19 december 2019. De notulen worden vastgesteld met dank 
aan de notulist. Ze zullen worden gepubliceerd op de website van de DR en op de 
website van de digitale Omroeper. De wijkagent, de gebieds- coördinator en Dhr. De 
Haan (vertegenwoordiger Wonen Plus Welzijn en Seniorenpartij Schagen) ontvangen 
de notulen in CC.  
Ingekomen en uitgaande post. Ingekomen: gemeente Schagen biedt de gelegenheid 
om te reageren op de concept woonvisie. Het stuk wordt rond 3 februari verzonden. 
Reacties zijn mogelijk tot 14 februari 2020.www.schagen.nl/leven-
ondernemen/woonvisie_46517/ . Dhr. Meijer zal de woonvisie per mail aan de 
dorpsraadleden sturen en stelt voor om deze goed door te nemen en te reageren. 
Verzoek om steun voor de Stichting ‘support Casper’ (bestrijding alvleesklierkanker) ter 
herinnering aan Karina Zwaan. ‘De Zwaantjes’ lopen op 19 september 2020 de Dam tot 
Dam wandeltocht. Toekenningen bijdragen over 2019 en 2020 van gemeente Schagen 
ter hoogte van € 2,- per inwoner. Uitgaande: N.v.t. 
Mededelingen vanuit de werkgroepen. Financiën: Mw. Bracht zal de jaarrekening 
over 2019 opmaken. Dhr. Meijer en Dhr. Kirstein vormen de kascommissie. i.v.m. 
inflatie en extra kosten zoals E-herkenning heeft de dorpsraad een hoger subsidie 
bedrag aangevraagd (900 ipv 750 euro). Helaas is dat zonder opgaaf van reden 
afgewezen. Op verzoek van de dorpsraad heeft Dhr. Van Warmerdam navraag gedaan 
binnen de gemeente bij o.a. de juridische en financiële afdelingen. Er volgt toch nog 
een antwoord op de vraag van de dorpsraad. Ook Mw. Kruit, wethouder Financiën, 
Participatie, Sport & Cultuur zal tijdens de aanstaande gemeenteraadsvergadering 
benoemen dat het bedrag al jaren gelijk is en eigenlijk iets omhoog zou moeten. De 
dorpsraad kan zich erin vinden als de gemeente de kosten voor E-herkenning op zich 
neemt of deze kwijtscheldt. Zie ook actie 227. Het bedrag ad 2 euro per inwoner over 
2019 en 2020 is ontvangen. Kust en Veiligheid: Onlangs zijn er behoorlijke stukken 
zand weggeslagen op het strand. Dhr. Meijer heeft foto’s gestuurd aan Dhr. Hansen 
van Rijkswaterstaat. Zijn collega’s hebben poolshoogte genomen en zullen op zeer 
korte termijn bij de strandpaviljoens het strand vlakken. De waterveiligheid is en blijft in 
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orde aangezien het weggeslagen zand in de vooroever (kustvak) ligt. M.b.t. de boei bij 
strandopgang Seinpost heeft Dhr. Meijer gesproken met Staatsbosbeheer, Landschap 
Noord-Holland, de gemeente en Rijkswaterstaat. De gemeente is nu van plan om de 
boei te verwijderen en elders op te knappen i.v.m. de milieuwetgeving. Ook zal 
nagegaan worden of er destijds Chroom6 gebruikt is op de boei. Zie ook actie 228 en 
229. Jeugdbeleid. Omdat er bezwaar was gemaakt tegen de geplande activiteit bij de 
Hyksos op oudjaarsavond is als alternatief een Nieuwjaars activiteit georganiseerd. 
Helaas werd deze niet al te druk bezocht. Heeft in Otterlo gesproken met de firma 
Droomparken. Op dit moment zijn zij in afwachting van de uitspraak van de RvS 
aangaande het stikstofbeleid en PAS. De uitspraak volgt op maandag 27 januari. Na de 
uitspraak zal Droomparken binnen 6 weken besluiten hoe zij verder willen gaan. De 
dorpsraad gaat ervan uit dat het plan, wat zij in 4 sessies met belanghebbenden 
hebben opgesteld, gehandhaafd blijft. Ouderenbeleid. Wegens afwezigheid van Mw. 
Ten Boekel geen update. Toerisme. Het pand waarin vroeger restaurant Prima Bella 
en nadien restaurant Wereldwonder gevestigd was is aangekocht door de ontwikkelaar 
van het naastgelegen perceel. Het pand staat te huur. Verkeer en Vervoer Via Dhr. 
Van Warmerdam heeft Dhr. Watertor laten weten dat hij niet zal aanschuiven bij een 
dorpsraadvergadering. Dhr. Hoep zal de lijst met verkeerspunten aan Mevr. Mooy 
sturen en in de CC aan Dhr. Van Warmerdam. Mevr. Mooy zal dan contact zoeken met 
wethouder Heddes van Infrastructuur & Duurzaamheid. Zie ook actie 224. M.b.t. de 
situatie bij restaurant Brasil zal Dhr. Van Warmerdam een afspraak plannen met de 
eigenaresse van restaurant Brasil,Dhr. Hoep, Mevr. Mooy en hemzelf. Zie ook actie 
129. PR en Communicatie. Aangezien de papieren Omroeper ook in 2020 zal 
verschijnen gaat Mevr. Bracht een afspraak maken Dhr. C. van der Poel m.b.t. de 
publicatie van de vastgestelde notulen in de Omroeper;. Ook zal zij een stukje schrijven 
(liefst met foto) over de voorzitterswissel van de dorpsraad. Ondernemend 
Callantsoog Er zijn een paar nieuwe bestuursleden aangetreden. Men is druk bezig 
met het zomerprogramma en met het programma voor de viering Callantsoog 450 jaar. 
De aanblik van het pand tussen de Foyer en Iegewies laat te wensen over. Helaas is er 
geen zicht op ontwikkeling van deze ruimte. Sociale woningbouw. Tijdens de laatste 
KBG waren aanwezig Dhr. Beemsterboer, Dhr. Van Vuure en iemand van Woon-
Companie. Er is gesproken over plan Dennenweg: hier komen 17 units, grote 
woningen voor gezinnen (4x), woningen voor ouderen en studio’s, een mix van 
woningen dus. Variatie in prijs, doelgroep en grootte; 75 tot 80% van de woningen zijn 
bestemd voor Callantsoogers of voor hen die economisch gebonden zijn aan 
Callantsoog; er zal met duurzame materialen gebouwd worden; parkeren is voorzien op 
eigen terrein; ook de vijver en de speeltuin worden meegenomen in het (totaal)plan en 
krijgen een upgrade, denk aan aanleg nolletjes etc.; aanvang bouwwerkzaamheden is 
voorzien rond november 2020; voor een impressie van de woningen aan de 
Dennenweg kan men op deze site kijken: www.hodes-huisvesting.nl 
plan Abbestederweg/Duinroosweg: de woningen zullen voor de bouwvak worden 
opgeleverd, inschrijven bij WoonCompagnie is inmiddels mogelijk; 75 tot 80% van de 
woningen zijn bestemd voor Callantsoogers of voor hen die economisch gebonden zijn 
aan Callantsoog. Voor beide bouwplannen zullen WoonCompagnie en Dhr. 
Beemsterboer in gesprek gaan hoe de toewijzing vorm te geven en welke criteria 
gehandhaafd zullen worden. Rondvraag. Mw. Bracht: m.b.t. plaatsen van het 
openbaar toilet en de bewonersavond zal de unit iets aangepast worden. In plaats van 
2 parkeerplaatsen zal maar 1 parkeerplaats gebruikt worden. De technische installaties 
zijn inmiddels besteld. Dhr. V. Kok, projectleider vanuit de gemeente, zal tijdens de 
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volgende dorpsraadvergadering aanwezig zijn om een toelichting te geven. Dhr. 
Wiserke, CDA-raadslid; bedankt de dorpsraad voor de mogelijkheid om aanwezig te 
zijn en zal binnen zijn fractie terugkoppeling geven van wat besproken is; Mevr. Kruit; 
bedankt de dorpsraad voor de mogelijkheid om aanwezig te zijn. Dhr. Meijer; roept op 
om op de website van de gemeente Schagen de omgevingsvisie Schagen te bekijken 
en input te geven of aan te melden voor de werksessie op 20 maart 2020. Het beschrijft 
de toekomstvisie voor de leefomgeving van de gemeente Schagen; 
http://www.omgevingsvisieschagen.nl/nl_NL/17470/244541/home.html  tijdens de 
nieuwjaarsduik was het koud, ongeveer 9 graden, positief was dat de redding-
maatschappij erbij was om alles in goede banen te leiden. Een pluim voor hen; ook een 
pluim voor de Wip-in. Zijn bestelling bleek bij thuiskomst niet compleet, na een 
telefoontje heeft hij een tegoedbon toegestuurd gekregen. Sluiting. De voorzitter dankt 
alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering. De volgende 
Dorpsraadvergadering is op donderdag 20 februari 2020. Vastgestelde data 2020 
volgende vergaderingen (altijd op donderdag, 19.30 uur, Dorpshuis Kolfweid): 19 
maart, 16 april, 18 juni, 17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december). 
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