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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 september 2020 
 
Locatie: Strandpaviljoen De Stern, Callantsoog 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Monique Bosse-Langeveld, Betty Bracht, Karin Brouwer,  

Odette Dinkla, Cees Hoep, Marcel Meijer,  

Afwezig: Thijs Deekens, Alex Kirstein, Ben van der Meer, Anneke Mooy, Nop van 

Warmerdam, gebiedscoördinator 

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

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Gelegenheid tot inspreken 

Geen. 

 

4. Vaststellen notulen van 18 juni 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: 
- Stand van zaken toewijzingen woningen Abbestederweg: naar nu blijkt dat het 

toewijzingsbeleid op meerdere manieren uitlegbaar is geweest. De 80% Callantsogers 
moest niet gezien worden als 80% jongeren. Hierover is veel discussie geweest. 
Uiteindelijk zijn alle woningen toegewezen aan verschillende leeftijdsgroepen.        
Voor het project Dennenweg wil WoonCompagnie de woningen zo veel mogelijk aan 
de jeugd van Callantsoog toewijzen. Deze woningen hebben ook een lagere huur. De 
dorprsraad zal hier goed vinger aan de pols moeten houden bijvoorbeeld vanuit de 
klankbordgroep. 

- Stand van zaken (herstel)werkzaamheden Kooibos, Staatsbosbeheer: men is druk 
bezig om het Kooibos en de grote hei op te schonen en wordt er opnieuw hekwerk 
geplaatst. Wat een tijdje geleden tijdens de rondgang is afgesproken wordt ook 
uitgevoerd.  

- Stand van zaken (herstel)werkzaamheden Boei: er is al een bedrag van 605 euro 
ontvangen aan donaties. Verder zijn genoeg mensen die echt van Callantsoog houden 
want dat is te merken aan al de positieve berichten omtrent de opknapsessie. De 
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dorpsraad wil het coaten bekostigen uit de 2-euro pot maar zal dat eerst intern 
bespreken. Dhr. Van Warmerdam zal binnen de gemeente kijken of er mogelijk een 
financiele bijdrage te vinden is.  

- Bericht gemeente, verwijsborden voetgangers Callantsoog: ter kennisname.  
Uitgaand: 

Geen. 
 

6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

Naam 
werkgroep 

Leden 

Financiën Betty Bracht 

• de gemeente heeft verzocht de subsidieaanvraag 2021 voor 15 oktober 
a.s. in te dienen, dit betreft de subsidie van 750 euro per jaar; 

• er is 605 euro aan donaties ontvangen voor het opknappen van de boei, 
dit bedrag is gestald op de spaarrekening van de dorpsraad.  

2-euro pot: 

• een bedrag zal nodig zijn voor de kosten om de boei te coaten; 

• 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. 

Kust en 
Veiligheid  

Marcel Meijer  

• heeft contact gehad met Dhr. H. Hanse van het Hoogheemraadschap. In 
Petten wordt er nu zand opgespoten. Callantsoog staat op de planning 
voor 2023. Uiteraard blijft men wel meten en vinger aan de pols houden. 
Als het voor 2023 echt nodig is om zand op te spuiten dan zal dat 
gebeuren; 

• er zijn lessen te leren m.b.t. het verkeersaanbod op drukke dagen. De 
verwijsborden waren te laat geplaatst en er was een tekort aan 
handhaving. Dhr. Meijer pakt dit nog op; 

• de reddingsbrigade is na 1 september niet meer actief op het strand, bij 
mooie stranddagen in september is er dus geen reddingsbrigade, moet 
dit met borden kenbaar worden gemaakt bij de strandopgangen? Zullen 
strandbezoekers hier notie van nemen/dit lezen? 

Jeugdbeleid Marcel Meijer 
Alle activiteiten van de Hyksos zijn tot eind van het jaar gestaakt. Er zijn wel 
plannen om in 2021 iets te organiseren voor de wat oudere jeugd. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Geen bijzonderheden. 

Toerisme  Betty Bracht  - Odette Dinkla – Thijs Deekens – Monique Bosse 
Het was vooral druk in en om het dorp. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
Update van Mw. Bracht: 

• het winkelwandelgebied wat is afgezet met paaltjes geeft een bepaalde 
allure aan het dorp. Voor sommigen mag het zo blijven. De 
ondernemers zien echter de problemen m.n. bij laden en lossen. 

Update van Dhr. Hoep: 

• er wordt te hard gereden op de Dorpsweg. Dhr. Hoep heeft al eerder 
ideeën aangedragen om de weg op te knappen. Er is budget 
beschikbaar echter vanuit de gemeente zijn er geluiden om een 
wegversmalling aan te leggen. Een wegversmalling heeft niet de 
voorkeur van de dorpsraad. 



 
 

Notulen Dorpsraadvergadering donderdag 17 september 2020 3 

PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 

• in de krant is een stukje verschenen over het opknappen van de boei; 

• de laatste papieren Omroeper is in ieders brievenbus gevallen, 
vooralsnog blijft de digitale variant tot 1 januari a.s. in de lucht; 

• de werkgroep zal zich beraden over een communicatieplan vanuit de 
dorpsraad zelf, bijvoorbeeld via de eigen website en/of Facebook. 

Ondernemend 
Callantsoog  

Monique Bosse-Langeveld 

• wegens COVID-19 zal er voorlopig niets georganiseerd worden, een 
uitzondering hierop is mogelijk het sinterklaasfeest waar vandaag een 
vergadering over is; 

• ondanks COVID-19 is het seizoen voor de ondernemers toch nog goed 
verlopen, dit jaar waren er naast de gebruikelijke Oosterburen ook een 
grote groep Nederlandse toeristen te verwelkomen; 

• de ondernemers voelen echter wel een vermoeidheid van het vele 
‘politieagent’ spelen; 

• daarnaast zijn de ondernemers geen voorstander van de paaltjes voor 
het winkelwandelgebied, het is niet praktisch en geeft problemen bij het 
laden en lossen; 

• het organisatiecomité Callantsoog 450 jaar wil alle activiteiten 
doorschuiven naar 2021 echter afhankelijk van COVID-19. 

Sociale 
woningbouw  
 
 
 
 

Alex Kirstein en Betty Bracht 
Uit de vergadering van de KBG de volgende updates: 
Project sportvelden; 

• het plan gemaakt voor herinrichting van de sportvelden met ruimte voor 
woningbouw en een nieuw dorpshuis wordt momenteel doorberekend, is 
het allemaal haalbaar? De vaste begeleider vanuit de gemeente zal 
worden opgevolgd door iemand anders. Volgende week is er een 
bijeenkomst over dit onderwerp waar ook de betreffende wethouder bij 
aansluit. Het project betreft een mix van sociale huurwoningen en 
koopwoningen en is er een voor de lange termijn. 

Klein Begin; 
• op het gedeelte wat eerst de noodcamping was moet woningbouw voor 

permanente bewoning komen. De eigenaar wil daar nu recreatiechalets 
plaatsen maar dat is dus alleen toegestaan in combinatie met 
woningbouw voor permanente bewoning. Dat is vastgelegd in een 
convenant. De chalets die er nu al staan zijn geplaatst op het oude 
gedeelte van de camping en dat is geoorloofd. 

 
13. Rondvraag  

Mevr. Bracht; 
- heeft niets meer vernomen van de gemeente inzake het openbaar toilet. Vanuit de 

kant van de dorpsraad is er veel tijd en energie in gestoken. De status is onbekend en 
de opstelling van de gemeente hierin verdient geen schoonheidsprijs.   

Mw. Brouwer; 
- heeft vernomen dat het Hoogheemraadschap per 01JAN2021 150km wegen buiten de 

bebouwde kom overdraagt aan de gemeente Schagen. Vanaf dat moment hebben 
burgers één aanspreekpunt voor wegen, bomen, verkeersborden, wegsloten en 20 
bruggen.  

Dhr. Meijer; 
- heeft afgelopen zomer ook andere Nederlandse kustplaatsen bezocht maar is toch 

altijd weer superblij om in het mooie Callantsoog te zijn en te wonen.  
 

13. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering. 
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 15 oktober 2020.  
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Vastgestelde data 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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) 

 

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 17 december 


