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

Email: DorpsraadCGK@gmail.com 
Facebook: Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 

 
 

 

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

  
Datum: Donderdag 15 oktober 2020 
 
Locatie: Digitaal via JitsiMeet 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Monique Bosse-Langeveld, Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs 

Deekens, Odette Dinkla, Cees Hoep, Alex Kirstein, Anneke Mooy, Ben van der 

Meer, Nop van Warmerdam, gebiedscoördinator 

Afwezig: Marcel Meijer  

Publiek:   Dhr. W. Vonk, CDA raadslid, Dhr. Th.Kröger en Dhr. Marijn Streefkerk van Jess 
  
 
1. Welkom en mededelingen 

Dhr. Hoep opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

- in de DA Leguit op het Dorpsplein staat sinds kort weer een geldautomaat (ATM). 

Geldopname is mogelijk zonder kosten; 

- de feestverlichting is opgehangen. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Gelegenheid tot inspreken 

Mevr. Fenneke Stegehuis over de bouwplannen van het hotel in Groote Keeten. Zie ook 

agendaunt 7, standpuntbepaling bouwontwikkelingen in Groote Keeten (recreatief en/of 

woningbouw). 

 

4. Vaststellen notulen van 17 september 2020 

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 

gebiedscoördinator, Dhr. De Haan (vertegenwoordiger Wonen Plus Welzijn en Seniorenpartij 

Schagen) en Dhr. Vonk (vertegenwoordiger CDA) ontvangen de notulen in CC.  

 

5. Ingekomen en uitgaande post 

Inkomend: 
- informatie over het openbaar toilet; de gemeente, Casemanager Bouwzaken, heeft 

een plattegrond gestuurd waar de toilet unit moet komen en waar ook vergunning voor 
is verleend. De 1e locatie is dus de parkeerkoffer op het Dorpsplein. Er is echter 
bezwaar gemaakt en die procedure wordt nu doorlopen. Als mogelijk alternatieve 
locatie heeft de gemeente de fietsenparkeerplaats onderaan de trap op het Dorpsplein 
aangegeven. De dorpsraad heeft nogmaals gepleit voor de locatie bij de kerk/einde 
wandelpad parkeerterrein Kiefteglop maar het schijnt zo te zijn dat een toilet unit op 
die plek niet past in de omgevingsvergunning/bestemmingsplan. Hoe het ook zij, de 
dorpsraad gaat ervan uit dat de toilet unit voor Pasen 2021 geplaatst is op één van 
genoemde locaties; 
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- aanvraag van Ondernemend Callantsoog voor een financiële bijdrage voor het 
gezellig maken en houden van het Dorpsplein. Bloembakken (zomer), feestverlichting 
en kerstboom (winter), bedrag ad. 2250,- euro. De commissie binnen de dorpsraad 
(Dhr. Kirstein, Dhr. Hoep en Dhr. Deekens) zal de aanvraag behandelen en het advies 
voorleggen aan de gehele dorpsraad. Ondernemend Callantsoog is van mening dat 
deze de aankleding voor alle inwoners van belang is. Wegens COVID-19 waren er 
geen activiteiten en zijn dus geen inkomsten gegenereerd om dit te bekostigen; 

- een bedrag zal mogelijk nodig zijn voor de festiviteiten rondom 450 jaar Callantsoog 
omdat nu nog niet duidelijk is of de gemeente een bedrag beschikbaar stelt (500 euro 
per 50 jaar bestaan, in het geval van Callantsoog dus 450:50=9x500=4500 euro). Stelt 
de gemeente het bedrag wel beschikbaar dan zal de dorpsraad dus niet financieel 
bijdragen aan de festiviteiten van Callantsoog 450 jaar.  

      Uitgaand: 
- een subsidieaanvraag van 950,- euro aan de gemeente Schagen. Normaal is een 

bedrag van 750,- euro beschikbaar maar de dorpsraad heeft een onderbouwing 
meegestuurd waarom dit keer een hoger bedrag aan subsidie is aangevraagd; 

- diverse mailtjes met Dhr. Nop van Warmerdam i.v.m. het opknappen van de boei; 
- verzoek van Pieter Spijker m.b.t. het bestraten van een stukje voetpad tussen Zeeweg 

en Dorpsweg (van AH naar Blokker). Dit verzoek is doorgestuurd aan de gemeente; 

- verzoek van Dhr. Hoep voor enkele planken zodat de bank bij strandslag 11 
gerepareerd kan worden, de helft van de planken ontbreken namelijk. Ook dit verzoek 
is doorgestuurd aan de gemeente. 

 

6. Locatie volgende vergaderingen 

Per keer bekijken. Alles afhankelijk van COVID-19 ontwikkelingen. Wel is het belangrijk de 

informatie tijdig op de websites te plaatsen ook gezien het feit dat de papieren Omroeper niet 

meer verschijnt. 

 

7. Standpuntbepaling bouwontwikkelingen in Groote Keeten (recreatief en/of woningbouw) 

Vorig jaar december heeft Dhr. Beemsterboer, tijdens de bijeenkomst in Princenkeet, verteld 

over de vergevorderde plannen een hotel te gaan bouwen op locatie Helmweg 10 (waar nu 

nog een oude boerderij staat). Op die avond was al de wens uitgesproken, door o.a. de 

klankbordgroep en bewoners, vooral te focussen op woningen voor permanente bewoning en 

niet op recreatieve invulling want daarvan is er al genoeg in Groote Keeten en omgeving, 

daarbij komt dat een groot gedeelte van de bewoners tegen zijn. Vandaag was er contact met 

Dhr. Beemsterboer waarin hij heeft laten weten door te gaan met de plannen omdat dit een 

aantal jaar geleden al is afgesproken met de ondernemer in kwestie en kan dus niet 

teruggedraaid worden. De enige mogelijkheid voor de bewoners van Groote Keeten is om 

bezwaar in te dienen. Op 27 oktober wordt dit besproken in de gemeenteraad waar een 

afvaardiging van de bewoners van Groote Keeten zal inspreken. Het onderwerp zal ook 

besproken worden in de klankbordgroep. Een update volgt dan in de volgende 

dorpsraadvergadering. 

 

8. Stand van zaken diverse onderwerpen: 

- toeloop toeristen – deze zomer was er topdrukte in Callantsoog. Op een aantal momenten 

was het gewoon te druk. De parkeerplaatsen vol waardoor men ging wildparkeren met 

gevaarlijke situaties tot gevolg, ook voor handhaving was het niet bij te houden, zeker 

i.v.m. de extra COVID-19 maatregelen, tel daarbij de vele auto’s in het dorp wat 

regelmatig filevorming gaf. Kan de gemeente helpen om vanaf volgend seizoen de 

toestroom van bezoekers meer te verspreiden, bijvoorbeeld gedeeltelijk naar Petten? 

Spreiding van bezoekers heeft de aandacht van de gemeentepolitiek maar misschien 

moet het nu hoger op de agenda worden gezet; 

- openbaar toilet – zie bij 5, ingekomen en uitgaande post; 
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- deurbeleid supermarkt – bewoners hebben Dhr. Hoep regelmatig aangesproken dat het te 

druk was in de AH en dat veel mensen de regels negeren. Dhr. Hoep heeft hierover 

regelmatig met de AH eigenaar en manager gesproken. Uiteindelijk is de eigenaar 

overgegaan tot het inhuren van horecaportiers om de orde te bewaren en toezicht te 

houden; 

- voetpad tussen Callantsoog en het Zwanenwater – deze zomer was het topdrukte, 

gelukkig zijn er geen echte ongelukken gebeurd maar het parkeren en gebruik van het 

pad door wandelaars, fietsers en wielrenners is niet veilig. De klankbordgroep pakt het nu 

op om de situatie voor de volgende zomer te verbeteren. O.a. willen ze bespreken of het 

mogelijk is een wandelpad/schelpenpad aan de kant van de duinen te realiseren, 

Natuurmonumenten is eigenaar van die grond maar of het ook realiseerbaar is moet dus 

eerst duidelijk worden; 

- bomen Kiefteglop – Mevr. Mooy wil nu eindelijk duidelijkheid over de situatie op 

parkeerterrein Kiefteglop. De bomen aldaar moeten herplant worden zoals is toegezegd in 

december 2019. Ondanks de vele herinneringen van de dorpsraad en toezeggingen van 

de gemeente gebeurt er niets. Dhr. Hoep en Dhr. Van Warmerdam pakken het op en 

zullen dit onderwerp morgen bespreken. 

 

9. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

Naam 
werkgroep 

Leden 

Financiën Betty Bracht 
Geen bijzonderheden. 

Kust en 
Veiligheid  

Marcel Meijer  
Dhr. Meijer is afwezig maar uit de zaal wordt vernomen dat er tot hoog in de 
duinen (verboden gebied) mensen recreëren met tenten, parasols en 
vliegers. Dit is al eerder benoemd en niet wenselijk. De verbodsbordjes 
werken niet en handhaving schiet tekort. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer 
Dhr. Meijer is afwezig maar uit de zaal wordt vernomen dat alle activiteiten 
van de Hyksos tot eind van het jaar gestaakt zijn. Er zijn wel plannen om in 
2021 iets te organiseren voor de wat oudere jeugd. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Legt momenteel geen huisbezoeken af i.v.m. COVID-19, ze heeft tot op 
heden ook geen telefoontjes ontvangen van bezorgde mede-bewoners. 

Toerisme  Betty Bracht  - Odette Dinkla – Thijs Deekens – Monique Bosse-Langeveld 
Mevr. Dinkla en Mevr. Bosse-Langeveld vinden dat ze goed gesteund zijn 
door de gemeente deze zomer, dat is ook belangrijk om te melden. Wat er 
nu gaat gebeuren met het komende seizoen is afwachten. De drukte is dit 
jaar vooral ontstaan door het type toerist die normaliter aan de Zuid-
Europese kust vertoefd maar dit jaar in Nederland moest blijven.  

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
Wil graag een update over de verkeerslijst. Welke onderwerpen zijn 
uitgevoerd, welke zitten in de planning of worden niet uitgevoerd. Informatie 
hierover is zeer welkom. Dhr. Hoep zal de informatie proberen te 
achterhalen. 

PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 
De website is geactualiseerd. Complimenten. Nu de papieren Omroeper 
niet meer verschijnt en de digitale variant tot 1 januari a.s. in de lucht is zal 
de agenda van de dorpsraad op de website geplaatst worden. Ook zal 
worden vermeld waar en hoe te vergaderen.  

Ondernemend 
Callantsoog  

Monique Bosse-Langeveld 
Het ligt in de bedoeling het gehele feestprogramma Callantsoog 450 jaar 
door te plaatsen naar 2021. De eerste data onder voorbehoud zijn: 
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21 maart 2021 Historische fotowandeling 
30 mei 2021    Muziekfestival 
20 juni 2021    Callantsoger ontbijt 

Sociale 
woningbouw  
 
 
 
 

Alex Kirstein en Betty Bracht 
Uit de vergadering van de KBG de volgende updates: 
Project Duinroosweg/Abbestederweg; 
• alle woningen zijn toegewezen in alle leeftijdsgroepen (zwaartepunt ligt 

rond de leeftijd van 30 jaar) en aan meer dan 80% Callantsogers. 
Binnenkort wordt het project opgeleverd en ontvangen alle bewoners de 
sleutel. Een fantastisch resultaat. 

Project Dennenweg; 
• onlangs zijn goede afspraken gemaakt tussen Dhr. Beemsterboer, een 

afvaardiging van de gemeente en de KGB m.b.t. het toewijzingsbeleid 
Dennenweg. Er zullen scherpe toewijzingscriteria worden opgesteld met 
een wezenlijke input vanuit de KBG;; 

• in oktober wordt het bouwplan in de raadsvergadering behandeld. 
Daarna volgt de procedure waarop zeker bezwaar zal komen. De 
gemeente overweegt alvast te gaan bouwen. Voor de gemeente staat 
vast dat dit project gerealiseerd zal worden. 

Project sportvelden; 
• het plan gemaakt voor herinrichting van de sportvelden met ruimte voor 

woningbouw en een nieuw dorpshuis is doorberekend en de 
kostendragers zijn nu helder. In de KBG zal dit nu verder besproken 
worden en kunnen misschien stappen worden gezet. Het is en blijft een 
kwestie van de lange adem. De samenwerking tussen gemeente en de 
KBG is positief te noemen. 

Project Klein Begin; 
• de insteek is nog steeds een mix van recreatiechalets in combinatie met 

woningbouw voor permanente bewoning. De ontwikkelaar is bezig met 
een stedenbouwkundig plan. Omdat een gedeelte van het terrein te 
boek staat als ‘bijzonder provinciaal landschap’ is de provincie ook 
betrokken bij de ontwikkeling. 

Project Uitlandseweg; 
• ontwikkeling Uitlandseweg is er ook één van de lange adem. Hier is 

Natura 2000 van toepassing. 

 
13. Rondvraag  
      Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 
14. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering. 
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 19 november 2020.  
 
Vastgestelde data 2020: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Data 2020, altijd op donderdag, 19.30 uur, Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

16 januari 19 maart 28 mei via 
JitsiMeet 
21 mei hemelvaart 

17 september 
De Stern 

19 november 

20 februari 16 april 
30 april via 
JitsiMeet 

18 juni  
De Stern 

15 oktober 
via JitsiMeet 

17 december 
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Vergaderingen gemeenteraad 2020 

11 februari 23 juni (kadernota e.a.) 27 oktober 

31 maart, 2 april (res) 30 juni 3 november (begroting) 
5 november (res) 

12 mei (jaarrekening?) 15 september 
17 september (res) 

15 december 
17 december (res) 

 
Voorgestelde data 2021: 

 
 
 
 

Data 2020, altijd op donderdag, 19.30 uur, Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog of 
digitaal via JitsiMeet/TEAMS 

21 januari 18 maart 20 mei 16 september 18 november 

18 februari 15 april 17 juni 21 oktober 16 december 


