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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 februari 2021 
 
Locatie: Digitaal via TEAMS 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Monique Bosse-Langeveld, Betty Bracht, Karin Brouwer,             

Thijs Deekens, Odette Dinkla, Cees Hoep, Alex Kirstein, Marcel Meijer,                      

Ben van der Meer, Anneke Mooy 

Afwezig: Dhr. N van Warmerdam, gebiedscoördinator 

Publiek:   Dhr. W. Vonk, CDA Raadslid 
 
 
1. Welkom en mededelingen 

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

Een extra agendapunt:  

• parkeerproblemen Sinckelsant: komt bij werkgroep verkeer en vervoer aan de orde. 

 

3. Gelegenheid tot inspreken 

Geen. 

 

4. Vaststellen notulen van 21 januari 2021 

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 vastgestelde notulen in CC.  

 

5. Ingekomen en uitgaande post 

Inkomend: 
- Bericht gemeente Schagen over ontbreken stoep Zeeweg, hoek Dorpsweg. De gemeente 

staat voor om groen te behouden, groen voor groen maar zeker geen groen voor stenen. 
Het is misschien mogelijk om dit in de toekomst, bij uitvoering van groot onderhoud, uit te 
voeren maar op dit moment niet. De onderhoudsbudgetten zijn niet toereikend.  

- Verzoek gemeente Schagen om bekendheid te geven aan inventarisatie 
verkeersonveilige situaties. Dit verzoek is op de website geplaatst. 

- Bericht aan de provincie over verkeersdrempel bij Groote Keeten. Na klachten heeft de 
provincie de drempel opnieuw gemeten en deze is in orde bevonden. De drempel zal dus 
niet aangepast worden. Dhr. Hoep wil het onderwerp opnieuw op de agenda zetten omdat 
er een knik in de drempel zit.  

- De gemeente Schagen is voornemens om 1 parkeervak in de parkeerkoffer op het 
Dorpsplein in te richten als E-deck fietsflonder, voor het opladen van e-bikes. De 
gemeente heeft de dorpsraad om haar mening gevraagd voor dit idee.   
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- De gemeente zal geen fysieke aanpassingen uitvoeren bij de laad- en losplekken bij 
restaurant Brasil (zoals eerder door alle betrokkenen was overeengekomen). De redenen 
hiervoor: 1. er is geen budget, 2. de handhaving zal geïntensiveerd worden. Wel zijn de 
bloembakken bij Brasil verwijderd.  

- Een mail met enkele klachten over het gebrekkig sneeuwvrij maken van de looproute 
richting AH en Op Goeree. Hierover is ook een mail naar Dhr. Van Warmerdam gestuurd. 

Uitgaand: 
- bericht met foto’s aan wethouder Kruit over parkeren Uitlandseweg Zwanenwater. 

Ontvangstbevestiging ontvangen.  
- Bericht met foto aan gemeente Schagen over handhaving plantenbakken Brasil. Zie bij 

inkomend.  
- Bericht met foto’s over strandopgang Voordijk. Nog geen bericht ontvangen.  

 
 
6. Verloop communicatie met gemeente Schagen, terugkoppeling gesprek met B&W 27 januari 

2021. 

• er zijn afspraken gemaakt m.b.t. de lopende onderwerpen, er zijn geen deadlines gesteld; 

• Mevr. Mooy hoopt dat de afspraken worden nagekomen, het gesprek vond zij niet al te 

bemoedigend;  

• Mevr. Kruit gaat de onderwerpen uitzetten binnen haar organisatie;  

• Dhr. Hoep zal voortaan zijn communicatie voorzien van foto’s. Hij mag rechtstreeks 

contact opnemen met het secretariaat van de wethouders; 

• een reactie is uitgestuurd naar de verslaglegger met op- en aanmerkingen op het 

concept-verslag; 

• Dhr. Vonk ontvangt graag het vastgestelde verslag; 

• ook de dorpsraad ontvangt graag het vastgestelde verslag; 

• strandopgang Voordijk zal beter toegankelijk worden gemaakt;  

• wethouder Heddes buigt zich over de eventuele aankoop en financiële mogelijkheden 

vanuit de gemeente, van de grond/weiland wat aansluit op de Uitlandseweg en                         

M. Mooystraat om een wandelpad te realiseren.Tegelijk moet een oplossing worden 

gezocht voor het parkeren op de Uitlandseweg, dit kan in de nolletjes. Ooit is daar een 

plan voor gemaakt door landschapsarchitect R. van Dijk. Dhr. Meijer zal deze tekeningen 

opzoeken en doorsturen; 

• aanleg voetpad naar Zwanenwater: Dhr. Hoep en Dhr. Heddes gaan hierover gezamenlijk 
in gesprek met Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten. De dorpsraad dringt er 
ten behoeve van de veiligheid al jaren op aan om een wandelpad aan te leggen van 
Callantsoog naar het Zwanenwater; aan de linker- of rechter zijde van de weg. Een 
dergelijke verbinding is dienstverlenend voor zowel badgasten als bezoekers aan het dorp 
Callantsoog en het Zwanenwater en worden beide op deze manier gepromoot.  

 

7. Stand van zaken openbaar toilet 

De wethouder heeft gezegd dat het openbaar toilet voor de zomer (eind mei) operationeel is. 

Wegens COVID-19 heeft de leverancier veel aanvragen. Het is dus hopen of het toilet op tijd 

geleverd en gemonteerd kan worden.  

 

8. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

Naam 
werkgroep 

Leden 

Financiën Betty Bracht 
De penningmeester heeft de jaarrekening opgemaakt. Deze is 
gecontroleerd door de kascommissie en in orde bevonden. Dank aan de 
penningmeester voor afgelopen jaar en kascommissie voor de controle. 
Hopelijk kan er in 2021 veel goeds gedaan worden met het 2-euro bedrag. 
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Kust en 
Veiligheid  

Marcel Meijer  

• Dhr. Meijer zal komende maand zijn contact bij het HHR spreken. Dan 
volgt de volgende keer een update over m.n. de stroming en of er nog 
genoeg zand ligt. 

• Mw. Dinkla heeft deelgenomen aan een vergadering over 
strandveiligheid, hierbij o.a. aanwezig afvaardiging van gemeente, 
strandpaviljoenhouders en reddingbrigade, de uitslagen van een 
onafhankelijk onderzoek werden besproken, enkele issues: 
- tussen Callantsoog en Groote Keeten is de reddingbrigade wat 

minder zichtbaar en aanwezig. De veiligheid moet verhoogd worden 
en men denkt aan het plaatsen van mobiele posten en het plaatsen 
van (extra) bebording voorzien van een QR-code voor informatie; 

- het botenvak is naast strandslag Abbestee. In de praktijk gaan de 
boten vaak ter hoogte van de reddingpost te water. Hier zijn dan ook 
zwemmers en kiters actief. Om de veiligheid te bevorderen moet het 
onderscheid tussen botenvak en activiteitenvak veel beter 
gecommuniceerd worden. Het is nu onduidelijk; 

- Dhr. Meijer zal bij de voorzitter van de (boten)verenging navraag 
doen of er nog activiteiten te verwachten zijn, o.a. het plaatsen van 
een opslag/materiaalcontainer. Dan volgt volgende keer een update. 

Er komt nog een vervolgvergadering. Als er nog onduidelijkheden of 
onveilige situaties zijn dan deze graag nu melden bij de commissie 
strandveiligheid van de gemeente.   

Jeugdbeleid Marcel Meijer 
Momenteel ligt alles stil vanwege COVID-19.  

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

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

• het sneeuwvrij maken en strooien van o.a. Op Goeree liet te wensen 
over. Vroeger was er een vrijwilliger die daar voor zorgde. Deze meneer 
doet dat helaas niet meer. 

Toerisme  Betty Bracht – Odette Dinkla – Thijs Deekens – Monique Bosse-Langeveld 
• vakantiehuisjes worden mondjesmaat geboekt; 
• de paaltjes, die de wandelpromenade creëren aan de Dorpsweg, 

zullen herplaatst worden; 
• er is een aanvraag gedaan voor de kermis; 
• zodra ze open mogen gaan zullen de terrassen meer ruimte krijgen; 
• ook is er een plan om enkele picknicktafels op het Dorpsplein te 

plaatsen; 
• er komt geen Paasmarkt, geen Hemelvaartsmarkt en ook het 

doorgaan van de zomerbraderie is twijfelachtig; 
• een foodmarkt zou nog een optie zijn; 
• alle activiteiten rondom 450 jaar Callantsoog zijn opgeschort. Als de 

activiteiten in 2021 geen doorgang kunnen vinden dan komen deze 
in zijn geheel te vervallen. 

Helaas is dit een trieste opsomming maar het is niet anders, alles is 
afhankelijk van de COVID-19 maatregelen.  
 
Dhr. Hoep heeft met de firma Stoop gesproken over de aanplant op 
parkeerterrein Kiefteglop. Hij heeft hun verzocht uitsluitend olijfwilgen te 
planten. Firma Stoop gaat in gesprek met de plantsoenendienst van de 
gemeente en hoopt voor de Pasen olijfwilgen te kunnen bemachtigen. Lukt 
dit niet dan is de volgende kans om aan te planten november 2021. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
• de wethouder gaat het onderwerp Openbaar Vervoer nog een keer 

aankaarten bij de gedeputeerde van de provincie. Eventuele 
veranderingen kunnen pas plaatsvinden vanaf december 2021. Het is 
altijd goed als er aandacht blijft voor dit onderwerp; 
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• een ontsluitingsweg in Callantsoog Noord wordt gemist maar het 
aanleggen van een ontsluitingsweg is onderdeel van het totale plan 
‘Klein Begin’; 

• ook de wijk achter de basisschool heeft maar 1 ontsluitingsweg; 
• Dhr. Hoep gaat aankaarten dat de nieuw geplaatste verkeersremmer 

(plateau met pion) op de Dorpsweg slecht verlicht is; 

• Fietspad Jewelweg: Dhr. Hoep is nagegaan dat een fietspad in 
combinatie met een voetpad juridisch niet samen gaan in Nederland. 
Het pad moet dus gezien worden als een fietspad met wandelende 
mensen. 

Parkeerproblemen Sinckelsant:  

• het is erg druk met parkeren op Sinckelsant. Er zijn te weinig 
parkeervakken of teveel omwonenden met auto’s. Dhr. Meijer heeft een 
rondje door de wijk gelopen en een aantal plekken aangemerkt waar 
mogelijk extra parkeervakken kunnen komen. Hij heeft dit gemeld bij de 
gemeente. Deze heeft het plan neergelegd bij de verkeerskundige.  

PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 
Geen bijzonderheden.  

Ondernemend 
Callantsoog  

Monique Bosse-Langeveld – Thijs Deekens 
De ondernemers in lockdown hebben het zwaar en doen hun best om het 
hoofd boven water te houden. 

Sociale 
woningbouw  
 
 
 
 

Alex Kirstein en Ben van der Meer 
Uit de maandelijkse vergadering van de KBG de volgende updates: 
Project Dennenweg; 
Is even ON HOLD gezet omdat: 

- omwonenden bezwaar hebben gemaakt. Eind maart verwacht men 
de uitspraak van de Rechtbank Den Haag; 

- er sprake is van een interpretatieverschil tussen de gemeente en de 
provincie omtrent de stikstofdepositieberekeningen. 

Project sportvelden; 
De KBG zal het plan, verplaatsen Dorpshuis naar sportvelden en 
appartementen op plek Dorpshuis, nu verder concretiseren, op papier 
zetten en voorleggen aan de gemeenteraad zodat het project status krijgt. 
Hof van Callantsoog; 

• Geen nieuws. 
Verbouw Brekers tot twintig appartementen in Groote Keeten; 

• Op overheid.nl valt te lezen dat de vergunningaanvraag is 
aangehouden; 

• Dhr. Van Warmerdam is aanspreekpunt.  
Realisatie hotel in Groote Keeten; 

• Geen nieuws. 
Project Klein Begin; 

• Geen nieuws. 

 
13. Rondvraag  

Mevr. Brouwer; 
- De gemeente regelt gratis vervoer voor ouderen naar de priklocatie als zij dit zelf niet 

hebben of kunnen regelen. Een positief initiatief van de gemeente. 
Mevr. Bosse; 
- vraagt of de dorpsraad de kosten voor aanpassen stoep Zeeweg, hoek Dorpsweg zelf kan 

nemen? Dat gaat niet omdat de gemeente groen wil behouden. Groen voor groen en 
geen groen voor stenen;  

- trekt zich tot na de zomer terug uit de dorpsraad i.v.m. gezondheidsklachten. Vanuit de 
ondernemersvereniging wordt nog bekeken of er vervanging kan komen. 
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Dhr. Vonk; 
- komt terug op het sneeuwruimen: binnen de gemeente heeft men de mankracht en 

materialen niet meer om in alle straatjes en hofjes sneeuw te ruimen. Hij stelt voor om te 
overleggen met een bollenboer of andere mensen uit de gemeenschap die kunnen helpen 
bij een volgende sneeuwperiode. Zowel boeren als buurtbewoners zijn zelf aan de slag 
gegaan maar konden helaas niet alles wegruimen;  

- dank voor de goede vergadering en veel sterkte voor de ondernemers die helaas nog 
steeds in deze schrijnende situatie zitten. 

Dhr. Van der Meer; 
- na veel inzet van Dhr. Van Warmerdam is er onlangs een werkgroep samengesteld voor 

de ontwikkeling van het nollengebiedje in Groote Keeten. Ook is een projectleider 
aangesteld. De omwonenden zijn blij dat de gemeente dit heeft opgepakt. 

o plan 1: alleen natuur; 
o plan 2: natuur met heel weinig woningbouw; 
o plan 3: natuur met meer woningbouw waarbij men bij deze optie te maken krijgt 

met de provincie.  
- Een aantal mensen in Groote Keeten maakt zich zorgen over het bouwplan van de kavel 

naast Achterweg 17a (woning met veel kamers en badkamers/B&B?/spookwoning?).           
Er zal vanuit de omwonenden zeker bezwaar worden gemaakt.  

Dhr. Meijer; 
- vraagt of iemand bij Fixi een melding heeft gedaan over wateroverlast bij Stolperweg, 

Zuidschinkeldijk en langs het duin? Dit is niet het geval dus zal Dhr. Meijer de melding zelf 
maken; 

- afgelopen weekend kon er geschaatst worden. Dit bracht veel mensen op de been. Het 

schaatsen zelf zag er corona-proof uit alleen het samenscholen bij de diverse ‘koek en 

zopie’ tentjes kon beter; 

- het schaatsen bracht hem terug in de tijd toen er nog vaker jaarlijks geschaatst kon 
worden en je schaatste tot je erbij neerviel. Nu kon het gelukkig weer even. Het was een 
prachtig weekend, een prachtige ervaring. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering. 
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 18 maart 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 


