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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 17 december 2020 
 
Locatie: Digitaal via TEAMS 
 
Aanwezig: Monique Bosse-Langeveld, Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs Deekens, Odette 

Dinkla, Cees Hoep, Alex Kirstein, Marcel Meijer, Anneke Mooy, Ben van der Meer 

(iets later) 

Afwezig: Gerda ten Boekel 

Publiek:   Debby Burger, Cor Butter, Letty de Graaf, Piet de Boer 
 
 
1. Welkom en mededelingen 

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

Dhr. Hoep heeft aan de betreffende wethouder gezegd dat een eventueel openbaar toilet in 

het pand van Blokker niet in de plaats kan komen van het nog te plaatsen openbaar toilet.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Gelegenheid tot inspreken 

- Dhr. Piet de Boer over realisatie hotel in Groote Keeten, zie bij agendapunt 7, 

mededelingen vanuit de werkgroepen, en dan bij Sociale woningbouw. 

 

4. Vaststellen notulen van 19 november 2020 

De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. Ze zullen worden gepubliceerd op 

de website van de dorpsraad. 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: 
- het college van B&W wil met een afvaardiging van de dorpsraad in gesprek, zij komen 

met een datum in het nieuwe jaar, dit n.a.v. het inspreken van Dhr. Hoep op dinsdag 15 
december jl. Dhr. Hoep heeft aangegeven waar de dorpsraad tegenaan loopt bij de 
gemeente. Dhr. Hoep zal terugkoppelen zodra er een datum bekend is; 

- brief van De Geus Bouw over verbouw Brekers tot twintig appartementen in Groote 
Keeten. Zie bij agendapunt 7, mededelingen vanuit de werkgroepen, en dan bij Sociale 
woningbouw; 

- enkele rekeningen, deze zijn doorgestuurd aan de penningmeester; 
- bericht van Dhr. Butter over wateroverlast en schoonmaken uitvoer in Callantsoog; als het 

niveau van de sloot stijgt, is er last van vocht onder de grond van de woningen. Het 
probleem is bekend en Dhr. Hoep heeft dit gemeld bij Fixi. Met bijgevoegde foto is de 
melding van Fixi naar HHR gegaan. Inmiddels is het water hoger. Dhr. Meijer zal zijn 
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contact bij HHR benaderen en dit probleem met hun bespreken. Dhr. Meijer koppelt de 
uitkomst terug aan de dorpsraad en aan Dhr. Butter;  

- bericht over afsluiting wandelpad bij Roompot Callassande tussen Rietweg en Voorweg te 
Groote Keeten; uit navraag blijkt dat bij de gemeente niets bekend is over afspraken 
m.b.t. toegankelijkheid, het betreffende gedeelte is niet van de gemeente maar van 
Callassande zelf; 

- bericht van een studente voor een interview; helaas deed zij deze aanvraag 1 dag voor de 
deadline en dus kon de dorpsraad hier niet aan meewerken; 

- complimenten van Dhr. Vonk, CDA raadslid, m.b.t. het opknappen van de boei. Hij hoopt 
in de vergadering van januari meer te kunnen melden over de vergoeding van de 
materialen van de boei. Als de materialen niet bekostigd worden vanuit de gemeente dan 
zal de dorpsraad hiervoor de 2-euro pot aanspreken; 

- complimenten van Dhr. Tepas voor het afronden en het opknappen van de boei. 
      Uitgaand: 

- N.v.t. 
 

6. Bouwplan Achterweg (naast nummer 17a) Groote Keeten?  

De nieuwe (Duitse) eigenaar van de kavel naast Achterweg 17a heeft een bouwplan 

ingediend bij de gemeente. Het betreft een grote woning met veel kamers en badkamers. Is 

dit aantal kamers nodig voor eigen gebruik of wordt het wellicht een bed & breakfast? En is 

de woning ook in de winter bewoond, er zijn al genoeg ‘spookwoningen’. Dhr. Van der Meer 

zal de bouwplannen naar de KBG sturen zodat zij het daar verder kunnen behandelen. 

 

Status natuurontwikkeling Duinweg nabij Achterweg Groote Keeten 

Een aantal mensen in Groote Keeten zijn al even bezig met de natuurontwikkeling van het 

stuk land aan de Duinweg nabij Achterweg richting Callantsoog (ong. 2,5 hectare). Denk 

hierbij aan het plaatsen van picknickbanken, uitkijktoren, wandelpaadjes, nolletjes etc. 

Alhoewel er nog een tekort is op de begroting van de gemeente hebben zij (Nop van 

Warmerdam) laten weten ook enthousiast te zijn over het plan en hebben 5000 euro 

toegezegd. Waarbij direct het verzoek is gedaan om dit bedrag te ‘parkeren’ op de rekening 

van de dorpsraad. Het is echter niet een taak van de dorpsraad om geld van de gemeente te 

beheren.  

  

7. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

Naam 
werkgroep 

Leden 

Financiën Betty Bracht 
Geen bijzonderheden. 

Kust en 
Veiligheid  

Marcel Meijer  

• geen bijzonderheden m.b.t. de kust; 

• Dhr. Meijer spreekt binnenkort met Natuurmonumenten. De volgende 
keer is een update te verwachten over de mogelijke ontwikkelingen 
voetpad tussen Callantsoog en het Zwanenwater.  

Jeugdbeleid Marcel Meijer 
Momenteel staat alles op een laag pitje/on hold vanwege COVID-19. Ook 
de aanstaande jaarwisseling wordt niet gevierd. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

• legt momenteel geen huisbezoeken af i.v.m. COVID-19 

• heeft tot op heden ook geen telefoontjes ontvangen van bezorgde 
mede-bewoners; 

• voor de ouderen is er in deze tijd weinig te doen en te beleven; 

• wel het verzoek om allemaal een beetje op onze ouderen te letten. 
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Toerisme  Betty Bracht  - Odette Dinkla – Thijs Deekens – Monique Bosse-Langeveld 
De komende tijd zijn er geen toeristen te verwachten i.v.m. COVID-19. 
Verder geen bijzonderheden.  

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
• Dhr. Hoep heeft een aantal punten benoemd toen hij de gemeenteraad 

toesprak op dinsdag 15 december; 
• Dhr. Meijer heeft slechte ervaringen met OV-flex. In het algemeen valt te 

zeggen dat OV-flex niet werkt. Dit is ook bekend bij de betrokkenen 
maar er wordt niets aan gedaan. 

PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 
• er is een fotograaf van de krant bij de boei geweest, er is een stukje 

geplaatst en hierbij is vermeld dat het opknappen van de boei op 
initiatief van de dorpsraad is gegaan; 

• er zal een bedankbriefje worden gestuurd aan de Omroeper voor de 
jarenlange trouwe dienst. De papieren variant is al gestopt en per            
1 januari houdt ook de digitale variant van de Omroeper op te bestaan; 

• de agenda is onlangs geplaatst in het Schager Nieuwsblad met een 
verwijzing naar de website van de dorpsraad; 

• de komende agenda’s zullen ook geplaatst worden in het Schager 
Nieuwsblad maar ook op de website van de dorpsraad en mogelijk op 
de Facebookpagina; 

• voorstel om de notulen in zijn geheel te laten plaatsen in het Schager 
Nieuwsblad. Voorkeur van de notulist om bij het plaatsen van de agenda 
te verwijzen naar de vastgestelde notulen op de website van de 
dorpsraad. Daar zijn alle vastgestelde notulen na te lezen.  

Ondernemend 
Callantsoog  

Monique Bosse-Langeveld 
• m.u.v. sommige horeca zijn alle winkels dicht i.v.m. de lockdown; 
• op papier zijn enkele evenementen voor 2021 opgezet maar er zijn nog 

geen vergunningen aangevraagd. Men wil nog even afwachten.  
Sociale 
woningbouw  
 
 
 
 

Alex Kirstein en Ben van der Meer 
Uit de vergadering van de KBG de volgende updates: 
Project Duinroosweg/Abbestederweg; 

• de laatste woning is toegewezen. Het project is een succes en het is 
onderdeel van het dorp geworden. Actiepunt sluiten op deze lijst. 

Project Dennenweg; 

• vanuit de KGB zijn de toewijzingscriteria nog wat aangescherpt zodat de 
woningen aan de juiste mensen worden toegewezen, denk hierbij aan 
80% Callantsogers. Dhr. Kirstein zal dit document nog delen met de 
dorpsraad; 

• naast de plaatsing van het advertentiebord is onlangs ook een stuk van 
het terrein afgegraven/bouwrijp gemaakt; 

• er loopt momenteel een proces bij de raad van state, is het 
afgraven/bouwrijp maken van het terrein op dit moment wel geoorloofd? 
Dhr. Kirstein vermoed dat dit binnen de procedure en vergunning valt 
maar zal toch even navraag doen bij de gemeente en koppelt dan terug. 

Project sportvelden; 

• de KBG en een aantal mensen van de gemeente hebben samen 
gezeten. Er zijn 8 varianten op papier gezet. De voorkeursvariant is het 
her ontwikkelen van het sportterrein tot een combinatie van 
hoogwaardige woningbouw, een multifunctionele accommodatie (nieuw 
dorpshuis) en sportaccommodatie. Het is een interessant proces maar 
het blijft een kwestie van een lange adem.  

Hof van Callantsoog 

• de initiatiefnemers zijn nog steeds bezig het plan te ontwikkelen.            
Dhr. Hoep heeft hierover een schrijven ontvangen. De spelregels zijn 
veranderd omdat het betreffende perceel nu onder Natura 2000 valt 
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maar het is nog niet van de baan. Ook deze ontwikkeling is een kwestie 
van een lange adem.  

Verbouw Brekers tot twintig appartementen in Groote Keeten 

• Dhr. Kirstein heeft het plan kunnen inkijken en gesproken met de 
projectontwikkelaar Dhr. Van Zoelen van Brolan Vastgoed uit Broek op 
Langedijk. Het betreft 20 sociale huurappartementen voor permanente 
bewoning. De bouw zal worden uitgevoerd door De Geus Bouw zodra 
de vergunningsprocedure is doorlopen, verwachting 2e helft van 2021. 
De KBG heeft geadviseerd transparant te communiceren naar de 
omgeving. Hieraan is door de projectontwikkelaar voldaan middels een 
leaflet (folder) en begeleidend schrijven naar de belanghebbenden en 
omwonenden.  

Realisatie hotel in Groote Keeten 

• het hotel zal mogelijk uit 60 kamers bestaan en een restaurant. Er zijn 
voor- en tegenstanders. Het is aan de ontwikkelaar en bewoners Groote 
Keeten om tot overeenstemming te komen en draagvlak te creëren. Het 
plan zou ook nog aangepast kunnen worden met een gedeelte 
woningbouw voor permanente bewoning. De gemeenteraad neemt 
voorlopig geen beslissing; 

• omdat er toch veel onduidelijk is gaat Dhr. Piet de Boer momenteel 
langs bij medebewoners om toelichting te geven over de plannen. Er 
werd bijvoorbeeld gesproken over het plaatsen van volledige keukens, 
waardoor het idee ontstond dat het meer appartementen zouden worden 
dan hotelkamers. Op de vraag van Mevr. Bracht of er keukens komen in 
de hotelkamers heeft Dhr. De Boer gezegd dat dit niet het geval is. 
Verder dacht men aan de omvang van een Van Der Valk Hotel maar 
ook dat is niet het geval. Door de extra informatie van Dhr. De Boer 
komen de plannen voor het hotel bij veel mensen toch anders over en 
stelt men vaak zijn/haar mening bij. 

Project Klein Begin; 
• de verplichting om woningen voor permanente bewoning te bouwen aan 

de zuidkant blijft bestaan. Het 2e recreatiegedeelte wordt pas uitgewerkt 
als de permanente woningen er staan maar dit zal nog wel even duren. 
De dorpsraad is benieuwd wat het gaat worden. Omdat een gedeelte 
van het terrein te boek staat als ‘bijzonder provinciaal landschap’ is de 
provincie ook betrokken bij de ontwikkeling. 

 
13. Rondvraag  

Mevr. Bosse-Langeveld; 
- heeft overleg gehad met ondernemersvereniging over o.a. de toegevoegde waarde 

om als ondernemer deel uit te maken van de dorpsraad. De ondernemersvereniging  
doet veel voor het dorp en ook veel om het dorp leefbaar te houden. Dhr. Hoep zal op 
korte termijn een afspraak maken met de voorzitter van de ondernemersvereniging om 
te kijken waar de ondernemersvereniging en dorpsraad elkaar kunnen vinden en 
ondersteunen en om beter samen te werken; 

- kan Dhr. Hoep soms wat lastig verstaan, misschien kan hij de volgende keer gebruik 
maken van een headset; 

Dhr. Buter; 
- complimenten voor Dhr. Hoep en andere betrokkenen voor het opknappen van de 

bank op het duin bij strandopgang Seinpost. 
Dhr. Meijer; 

- is blij om in zo’n mooi dorp als Callantsoog te wonen, de boei is prachtig opgeknapt, 
de nieuwe bank bij strandopgang Seinpost kan weer jarenlang mee en de woningen 
op de hoek Duinroosweg/Abbestederweg zijn een succes te noemen. Er zijn nog best 
veel dingen te doen maar met z’n allen is er al veel voor elkaar gekregen. 
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14. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering. 
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 21 januari 2021.  
 
Vastgestelde data 2021 

 
 
 
 
 

 

Data 2021, altijd op donderdag, 19.30 uur, Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog of 
digitaal via TEAMS 

21 januari 
 

18 maart 20 mei 16 september 18 november 

18 februari 
 

15 april 17 juni 21 oktober 16 december 


