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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 18 april 2019 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Monique Bosse-Langeveld, Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs Deekens, Cees 

Hoep, Alex Kirstein, Ben van der Meer, Marcel Meijer, Anneke Mooy 
 
Afwezig: Gerda ten Boekel m.k., Kees Buzink m.k., Odette Dinkla m.k. 

Aanwezig  
Publiek: Mw. Kasprowski, Dhr. Jelle Beemsterboer v.a. 19.50 uur 
 
1. Welkom en mededelingen 

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

Het staat een ieder vrij om zijn/haar naam te noteren in het op de aanwezigheidslijst.            

De naam komt dan in de notulen te staan.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Gelegenheid tot inspreken 

Geen.  

4. Vaststellen notulen van 21 maart 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 en de        
Dhr. De Haan (vertegenwoordiger Wonen Plus Welzijn en Seniorenpartij Schagen) ontvangen 
de notulen in CC. 

 
5. Ingekomen en uitgaande post 

Ingekomen: 
- Antwoord Post NL over brievenbus aan de Abbestederweg t.h.v. nr. 4: de postwet is 

aangepast. Hierin staat de afstandseis voor brievenbussen. Deze is vergroot van 500 
meter naar 1000 meter. Aangezien er ook in het algemeen minder post wordt verstuurd is 
het niet tegen te houden dat de brievenbus aan de Abbestederweg t.h.v. nr. 4 komt te 
vervallen. De overige brievenbussen Dorpsplein, Helmweg en Correljestraat, blijven 
bestaan.  

- Verslag Campagne vergadering Veiligheid en Bewustwording landbouw en 
transportverkeer d.d. 1 april 2019; het verslag is beschikbaar en opvraagbaar bij de 
secretaris.  

Uitgaande; 
- de aanvraag voor een regenboogzebrapad ligt nu bij de wethouder van cultuur             

Dhr. Heddes. Tevens is men ook bezig met een kunstwerk voor de LHBTI gemeenschap. 
- klachten over OV Flex houden aan. O.a. van Mw. De Pauw, die ten einde raad bij een 

voorbijkomende taxi is ingestapt. 
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- een brief ontvangen van Mevr. N. Meijer. Zij vraagt aandacht voor de gevaarlijke situaties 
rondom de bollenvelden nu veel toeristen hun auto pardoes stil zetten en/of parkeren om 
foto’s maken. Wij bedanken Mw. Meijer voor haar opmerking maar dit is ieders 
verantwoordelijkheid en overigens van tijdelijke duur.  

- plantenbakken bij Restaurant Brasil wordt verder besproken bij agendapunt 7. 
 

6. Stand van zaken homo ontmoetingsplek Callantsoog (HOP) 
Mw. Mooy heeft een brief aan de burgermeester Mevr. Van Kampen gestuurd. Helaas is 
hierop een onbeduidend antwoord gekomen. Momenteel is door de uitvoerder en het HHR 
belijning uitgezet om een versmalling te maken en zo inrijden tegen te gaan. Ook in Groote 
Keeten speelt dit probleem. Hier gebruikt men een camper. Dhr. Kooyman heeft de politie 
ingelicht en deze hebben er notie van genomen. Ook wordt er gedeald. Dit is echter een 
landelijk probleem. Dhr. Van Warmerdam zal samen met Dhr. Hoep helderheid proberen te 
krijgen. De volgende keer opnieuw agenderen.  

 
7. Evaluatie samenwerking met gebiedscoördinator, de heer Nop van Warmerdam, (ter 

vergadering aanwezig) 
De dorpsraad heeft nog niet gemerkt dat er veel resultaat is geboekt van alle acties op de 
actielijst. Dhr. Van Warmerdam werkt hard aan alle acties maar er was een wijziging in het 
team van ambtenaren waardoor er vertraging is ontstaan. Ook zijn een aantal 
contactpersonen moeilijk te motiveren hun werk naar behoren uit te voeren. De dorpsraad is 
juist afhankelijk van deze contactpersonen. Het gevoel van onvrede is niet weggenomen bij 
de dorpsraad en bewoners. Meerdere acties staan al enkele jaren op de lijst. De volgende 
keer opnieuw agenderen. 

 
De plantenbakken op laad- en losplaatsen bij Restaurant Brasil is geen gewenste situatie. 
A.s. dinsdag zal Dhr. Van Warmerdam met handhaving een ronde over het Dorpsplein lopen. 
Naast de plantenbakken zijn er meer zaken waar handhaving een punt van kan maken o.a. 
bankjes, fietsenrekken, reclameborden etc. Daar is vaak ook geen vergunning voor. Volgende 
week donderdag volgt dan een gesprek met de eigenaar van Restaurant Brasil. 

 
8. Onttrekking woningen aan de woningvoorraad door het opkopen daarvan door (veelal) Duitse 

toeristen.  
- er is een artikel in het Noord-Hollands dagblad geplaatst door Dhr. Dekker. Hierbij een 

foto van het huis van Mevr. Mooy. Dhr. Dekker heeft een rectificatie geplaatst alleen was 
deze wat aan de kleine kant; 

- Dhr. Van Egmond heeft veel informatie achterhaald: 
o woonhuizen mogen niet gebruikt worden als 2e woning voor recreatief gebruik; 
o in de huisvestingswet van 2014 staat dat verkoop t.b.v. recreatie niet is toegestaan 

(bron: Vereniging Eigen Huis); 
o ook in het bestemmingsplan van de gemeente Schagen staat dit; 
o woonhuizen mogen ook niet onderverhuurd worden tenzij aan strikte voorwaarden 

wordt voldaan; 
o inmiddels heeft Dhr. Van Egmond een lijst samengesteld met daarop ongeveer 60 tot 

70 woningen die recreatief gebruikt worden;  
o ook worden sociale huurwoningen verhuurd. Dhr. Van Egmond zal dat melden bij de 

juiste instanties; 
o Dhr. Van Egmond heeft eind vorig jaar een formeel verzoek tot handhaving gedaan bij 

de gemeente maar tot op heden geen reactie ontvangen, Dhr. Van Warmerdam zal 
nagaan waar het stokt; 

o woningen worden ook gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. In de 
‘Kadernota huisvesting arbeidsmigranten’ staan eisen genoemd, o.a. het aantal m2 
per bewoner, het aantal bewoners per woning etc. Over het algemeen merkt men 
echter dat er vaak meer arbeidsmigranten in een woning zijn gehuisvest dan 
toegestaan volgens de Kadernota; 
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o in de plaatsen Castricum, Heemskerk, Heiloo en Bergen is dit ook aan de orde. Zij 
hebben zich verenigd als BOEG, Dhr. Van Egmond heeft regelmatig contact met 
BOEG; 

o handhaving is ook op dit onderwerp echt hard nodig. 
- Dhr. Beemsterboer geeft aan dat: 

o woonhuizen niet gebruikt mogen worden als 2e woning voor recreatief gebruik; 
o bij constatering worden de eigenaren aangeschreven en wordt een dwangsom 

opgelegd; 
o na 2x fysieke controle door de gemeente bij een woning mag overgegaan worden tot 

veroordeling (arrest RvState); 
o de gemeente makelaars aanspreekt op het adverteren in de Duitse taal; 
o de afdeling handhaving en andere betrokkenen te maken hebben met een 

capaciteitsprobleem; 
o hij Dhr. Van Egmond complimenteert met zijn werk en hem adviseert een gesprek aan 

te gaan met de burgermeester. Dhr. Van Warmerdam kan hierbij behulpzaam zijn; 
o de gemeente beschikt over een goede juridische afdeling; 
o in deze situatie je te maken hebt met Nederlands recht maar ook met Europees recht; 
o het programma Hart van Nederland vanavond aandacht besteedt aan dit probleem, ze 

hebben in Callantsoog opnamen gemaakt. 
 

9. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Betty Bracht 
Geen bijzonderheden.  

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  

 Dhr. Hanse van Rijkswaterstaat heeft laten weten dat er vanaf het 
najaar 2019 t/m eind 2020 zandsuppletie zal plaatsvinden. 
Callantsoog staat voor week 37 op de rol. Dhr. Hanse wil enkele 
weken vooraf overleggen met de strandexploitanten, afvaardiging 
van dorpsraad en ondernemers;  

 heeft gesproken met de persvoorlichter van Droomparken. Er is 
geen nieuws te melden. Fijne paasdagen voor iedereen;  

 mw. Maaike Ligthart van de gemeente was bezig met het 
vervangen van de borden nabij de strandopgangen. Strand van 
Callantsoog, Strand van Groote Keeten, Strand van ….. etc.              
Mw. Ligthart is niet langer werkzaam bij de gemeente. Haar taken 
zijn overgenomen maar er is dus enige vertraging ontstaan. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Wegens afwezigheid van Mevr. Ten Boekel geen update. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  
Geen bijzonderheden. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 

 de klachten over het openbaar vervoer (of het ontbreken daarvan) 
blijven binnenkomen; 

 men is bezig verschillende vervoersstromen te bundelen, daar loopt 
een pilot voor. 

PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 
Geen bijzonderheden. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Monique Bosse-Langeveld 
er wordt nog nagedacht over het (opnieuw) uitbrengen van de badbode. 
Misschien is het 450-jarig bestaan volgend jaar een mooie aanleiding.  
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Sociale 
woningbouw  

Alex Kirstein en Betty Bracht 
 gisteren is de klankbordgroep bij elkaar geweest, de 

klankbordgroep bestaat uit 13 personen en kijkt vooral naar 
woningbouwmogelijkheden voor de lange termijn; 

 op dinsdag 28 mei zal een inloopavond/thema avond georganiseerd 
worden in het Dorpshuis zodat de klankbordgroep de inwoners van 
Callantsoog en Groote Keeten op de hoogte kan brengen van hun 
bevindingen en activiteiten; 

 men zal dan een drietal locaties toelichten die interessant zijn om 
verder te ontwikkelen; 

 denk hierbij aan een mix van sociale huurwoningen, goedkope en 
duurdere koopwoningen;  

 de bewoners wordt om hun mening gevraagd waarna de 
klankbordgroep en de ontwikkelaars met de input verder kunnen.  

 
7. Voortgang en vaststellen actielijst 

De actielijst wordt niet meer geagendeerd voor het openbare gedeelte van de 
dorpsraadvergadering. De lijst is lang en er is weinig voortgang. De gebiedscoördinator heeft 
een aantal actiepunten overgenomen. Eventuele overige actiepunten zullen buiten de 
vergadering besproken worden.  

 
8. Rondvraag 

Mevr. Brouwer; 
- heeft in februari jl. een idee ingediend voor besteding uit het budget burgerinitiatief. 

Helaas is tot op heden geen ontvangstbevestiging noch reactie ontvangen. Mevr. Brouwer 
zal het idee opnieuw naar Dhr. Van Warmerdam mailen. 

Dhr. Hoep; 
- heeft een gesprek gevoerd met burgermeester Mevr. Van Kampen (niet zozeer als 

dorpsraadlid maar als burger). Onderwerpen o.a. 
o situatie HOP, zie ook agendapunt 6; 
o bomen aan de Warande 5, m.n. de communicatie met bewoonster; 
o oneigenlijk gebruik van gemeentegrond; 
o openbaar toilet; 
o en nog enkele zaken die Dhr. Hoep storen. 
Dhr. Hoep is hoopvol over dit gesprek. De burgermeester heeft op haar beurt enkele 
zaken doorgegeven aan de gebiedscoördinator Dhr. Van Warmerdam.  

- heeft met firma De Geus gebeld aangaande de bouwactiviteiten hoek 
Abbestederweg/Duinroosweg. Het vergunningentraject is doorlopen. Binnenkort verschijnt 
e.e.a. op mijnoverheid.nl. 

Dhr. Deekens; 
- ook de nieuw geplaatste bomen op parkeerplaats Kiefteglop blijven doodgaan; 
- daarnaast zijn er ook twee rotsen van elk 1000kg ontvreemd. 
Mevr. Bosse-Langeveld; 
- ter hoogte van Plein 22 loopt een gele strook klinkers over de weg. Velen zien dit aan 

voor een zebrapad/oversteekgelegenheid. Maar ook elders in het straatwerk zijn stroken 
met witte klinkers wat voetgangers aanzien voor een zebrapad. De strepen kunnen niet 
weggehaald worden. E.e.a. staat namelijk in de wegenverkeerswet aangeduid als 
‘markering van een kruispunt’. Misschien is het een idee een hekje te plaatsen op de 
meest kritische punten? Dhr. Beemsterboer stelt voor contact te zoeken met een 
verkeersdeskundige. Actie 204. 

Mevr. Bracht; 
- m.b.t. de status openbaar toilet heeft Mw. Bracht gesproken met haar nieuwe 

contactpersoon bij de gemeente Dhr. Kok. Men is ermee bezig en er zijn 3 mogelijke 
locaties aangewezen: 
o t.h.v. wandelpad parkeerplaats Kiefteglop richting dorp; 
o Dorpsplein waar eerder de telefooncel stond; 
o onder duin nabij trap Dorpsplein/fietsparkeerplek. 
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Een zelfreinigend toilet is te kostbaar dus heeft de gemeente voorgesteld het 
schoonmaken en schoonhouden in eigen beheer te doen waarbij het sleutelbeheer bij een 
ondernemer zou komen te liggen. Het voorstel van de dorpsraad is om een zelfreinigend 
toilet te leasen en deze te plaatsen op het Dorpsplein waar eerder de telefooncel stond. 
Afvoer en elektra zijn daar al aanwezig. Als het toilet niet te veel ruimte in beslag neemt 
kan plaatsing volstaan met een vergunning anders is een wijziging van het 
bestemmingsplan noodzakelijk.  

Dhr. Kooyman; 
- de 30km zone in Groote Keeten is voor voetgangers een stuk gevaarlijker geworden, 

vooral komende vanaf Julianadorp. Er is een regenboogzebrapad aangevraagd. De 
Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex op het dorpsplein Groote 
Keeten ondersteunt deze aanvraag.  

Dhr. Meijer; 
- was in de veronderstelling dat alle woningen op terrein Dixiebar verkocht waren maar er 

zijn toch enkele woningen (opnieuw) in de verkoop gekomen. Aanvang van de 
bouwwerkzaamheden voorzien in september. 

- de parkeerprobleem aan de Sinckelsant zijn al eerder aangekaart. Men parkeert nu ook al 
op de stoep. Dhr. Meijer zal hier actie op ondernemen. In de ‘Kadernota handvesting 
arbeidsmigranten’ (zie ook agendapunt 8) staat dat arbeidsmigranten moeten parkeren op 
het eigen terrein. Een ‘verzoek handhaving aan gemeente’ zou een optie kunnen zijn. 

- een momentje om blij van te worden zijn al die mooie bollenvelden. Dhr. Meijer heeft er 
nu eens echt bij stilgestaan en het is gewoon prachtig. Fijne paasdagen voor iedereen! 

 
10. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 16 mei 2019.  
 
Vastgestelde data 2019: 

 
Data 2019, altijd op donderdag, 19.30 uur, Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

17 januari 21 maart 16 mei 19 september 21 november 

21 februari 18 april 20 juni 17 oktober 19 december 


