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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 juni 2020 
 
Locatie: Strandpaviljoen De Stern, Callantsoog 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Thijs Deekens, Odette Dinkla, Cees Hoep,     

Alex Kirstein, Ben van der Meer, Anneke Mooy, Dhr. W. Vonk, CDA raadslid 

Afwezig: Monique Bosse-Langeveld, Betty Bracht, Marcel Meijer, Nop van Warmerdam, 
gebiedscoördinator 

 
Publiek:  Ger de Haan, (vertegenwoordiger Wonen Plus Welzijn en Seniorenpartij Schagen) 
 Perry Vriend, Seniorenpartij Schagen 
 Mevr. Carla Rampen, 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 omdat de vergaderagenda niet publiekelijk bekend is gemaakt. 

 

4. Vaststellen notulen van 28 mei 2020 

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

de website van de DR, op de website van de digitale Omroeper en in de papieren versie van 

de Omroeper (wegens COVID-19 echter is deze al een aantal weken niet verschenen). De 

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

en Seniorenpartij Schagen) ontvangen de notulen in CC.  

 

5. Ingekomen en uitgaande post 

Inkomend: 
- mail Wim Vonk met bevestiging van wethouder Jelle Beemsterboer dat de Garnekuul 

open blijft voor voetgangers; 
- mailwisseling over belijning Dorpsplein; 
- bericht gemeente over opname Woonvisie in Omgevingsvisie; 
- bericht gemeente Schagen over het niet verharden van de looproute langs de 

sportvelden tussen de Abbestederweg en de Dennenweg. Aanvulling van Dhr. Hoep: 
de gemeente heeft hiervoor geen budget en daarbij komt dat het niet de bedoeling is 
het pad te verharden. Het blijft dus zoals het is en daarmee is het punt nu afgesloten; 

- mailwisseling over verhoging leeftijdsgrens van 22 naar 27 jaar voor toewijzing nieuwe 
woningen door Wooncompagnie; met als aanvulling dat de leeftijd opgerekt zal 
worden als de 80% procent niet gehaald wordt uit de groep 22-27 jaar. Terugkerende 
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Callantsoogers moeten wel kunnen aantonen dat zij buiten de gemeente hebben 
gewoond bijvoorbeeld voor een studie. De site van Woonmatch is nog niet geopend.  

- bericht Perry Vriend, fractievoorzitter Seniorenpartij Schagen, over subsidie voor 450 
jaar Callantsoog. Aanvulling van Dhr. Vriend: de gemeente stelt een bedrag 
beschikbaar van 500 euro per 50 jaar bestaan, in het geval van Callantsoog dus 
450:50=9x500=4500 euro. De dorpsraad heeft de informatie doorgegeven aan het 
organisatiecomité van 450 jaar Callantsoog en bedankt Dhr. Vriend voor dit mooie 
nieuws. De dorpsraad zal dus niet financieel bijdragen aan de festiviteiten van 
Callantsoog 450 jaar. 

Uitgaand: 
Geen. 

 
6. Terugkoppeling gesprek met wethouder Heddes en Dhr. Hoep 

Ook Dhr. Van Warmerdam was aanwezig bij het gesprek. Er zijn heel wat onderwerpen 

besproken. Hieronder de opsomming. Daarnaast is afgesproken meer structuur in de 

communicatie aan te brengen. Daarom zal alle communicatie tussen dorpsraad en          

gemeente via de voorzitter dorpsraad en de gebiedscoördinator van de gemeente,               

Dhr. Van Warmerdam, verlopen. 

 

Nr. Onderwerp Actie/status 
 

1 Parkeerplaats Kiefteglop; slechte staat van de 
(dennen)bomen en ontbreken van enkele rotsblokken.  

gemeente gaat dit 
opnieuw oppakken 

2 Parkeren algemeen: handhaving is nodig, op alle locaties, 
Zwanenwater, Uitlandseweg, Dorpsweg en Dorpsplein 
echter handhaving gerelateerd aan COVID-19 heeft 
voorrang. 

- 

3 Voetpad Zwanenwater: dit blijft een lastig punt. Het fietspad 
voldoet. Op drukke dagen maken voetgangers en fietsers 
gebruik van het pad. Vooral wielrenners zijn een gevaarlijke 
factor. Burgers moeten aantonen dat de situatie te 
gevaarlijk is voordat de gemeente een aanpassing wil 
doen. 

- 

4 Verzoek voor extra fietsrekken nabij de trap Dorpsplein gemeente moet hierop 
reageren 

5 Situatie bij Restaurant Brasil: de ondernemersvereniging is 
akkoord met het laatste voorstel. Na de zomer zal 
uitvoering plaatsvinden omdat er nu, i.v.m. COVID-19, 
paaltjes zijn geplaatst om een wandelgebied te creëren.  

na de zomer wordt de 
situatie aangepast 

6 Toiletvoorziening Dorpsplein: de bezwaarprocedure loopt 
en er zijn bezwaren ingediend. Alle procedure stappen 
zullen nu doorlopen worden. De dorpsraad hoopt dat 
plaatsing van de unit voor Pasen 2021/start volgend 
seizoen afgerond is.  

doorlopen procedure 

7 Straatverlichting Jewelweg en Voordijk. gemeente gaat dit 
opnieuw oppakken 

8 Staat van de Dorpsweg: dit is een lappendeken, er vallen 
gaten in de weg ter hoogte van Seinpost. Dit onderwerp 
staat op de lijst van de gemeente maar we verzoeken nu 
het hoger op de lijst te zetten. 

gemeente moet hierop 
reageren 

9 De stoepen langs de Abbestederweg zijn in slechte staat, 
er is veel woekerend gras/onkruid. Zo ook de putten in het 
fietspad. Het is niet veilig en ook geen goede reclame voor 
het dorp. 

Fixi inschakelen 
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10 Hondendispensers: de gemeente wil de paaltjes en 
dispensers wel teruggeven maar we moeten dan zelf voor 
de zakjes zorgen.  

geen verdere energie in 
steken. Het punt nu 
afsluiten 

11 De toiletwagens op het Dorpsplein en bij Voordijk worden 
gehuurd en betaald door de gemeente. Op het Dorpsplein 
regelen vrijwilligers de exploitatie en bij Voordijk doet de 
snackbarhouder dat. 

- 

12 De strandopgang Voordijk is nog steeds moeilijk 
begaanbaar. Voorgesteld is om de betonnen blokken 
dichter bij elkaar te plaatsen zodat trikes en/of quads geen 
gebruik meer kunnen maken van de opgang.  
Hulpdiensten hebben toegang via Groote Keeten en krijgen 
daarbij hulp van de reddingbrigade.  

- 

13 Fietspaden door o.a. Boskerpolder zijn soms van asfalt 
maar ook van grof grind. Dit zijn gemarkeerde fietsroutes 
maar ook de boeren gebruiken deze paden en 
beschadigen nogal eens de berm of het pad zelf. Het is niet 
echt uitnodigend om daar te fietsen, daarnaast is het niet 
veilig en ook geen goede reclame voor het dorp. 

Fixi inschakelen 

14 Laatste verkeersdrempel in Groote Keeten richting 
Julianadorp: de weg is eigendom van de provincie en de 
drempel voldoet aan de norm.  

evengoed gaat de 
gemeente dit opnieuw 
oppakken 

15 Status boei: ooit is deze geschonken door een 
burgermeester aan Callantsoog maar naar nu blijkt staat 
deze op een niet geoorloofde plaats, er is destijds blijkbaar 
geen vergunning voor verleend. Als de boei weggehaald 
wordt om elders opgeknapt te worden dan kan het zijn dat 
deze niet meer teruggeplaatst mag worden. Om dit te 
voorkomen zal de boei ter plekke moeten worden 
opgeknapt door vrijwilligers.  

Dhr. Hoep neemt actie 

 

7. Slechte staat bestrating steegje tussen Stuyvezandeweg en Zeeweg (gemeld bij gemeente 

via fixi op 15 juni 2020) 

De bestrating is hersteld. 

 

8. Locatie volgende vergaderingen ivm COVID-19 

Zal na het openbare gedeelte besproken worden. 

 

9. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

Naam 
werkgroep 

Leden 

Financiën Betty Bracht 
Wegens afwezigheid van Mevr. Bracht geen update. 

Kust en 
Veiligheid  

Marcel Meijer (afwezig maar toch update van andere aanwezigen) 

• badgasten en recreanten hebben geen oog voor verboden, zij lopen in 
het duin met alle gevolgen van dien. Het is een bewuste keuze van het  
Hoogheemraadschap om geen hekken/afzettingen te plaatsen, men wil 
een natuurlijke kust en omheiningen horen daar niet bij. HHR denkt nog 
na over het mogelijk plaatsen van extra verbodsbordjes maar alles valt 
of staat met handhaving; 
Over dit onderwerp is al vaak genoeg gesproken maar zonder resultaat. 
De handhavers nemen weinig tot geen actie. Het blijft zoals het is en 
daarom sluiten we dit punt. 
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Jeugdbeleid Marcel Meijer 
Wegens afwezigheid van Dhr. Meijer geen update. Ook de andere 
aanwezigen hebben geen update over de jeugd.  

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

• de ouderen hopen dat ze snel weer samen kunnen gaan koffiedrinken 
want dat is toch zeker een gemis; 

• ouderen laten de boodschappen vaak nog doen door hulp en/of 
kennissen omdat ze het nog te eng vinden om naar de supermarkt te 
gaan; 

• de maatregelen bij AH blijven de gemoederen bezig houden. Het is vaak 
te druk m.n. bij de in/uitgang en bij de balie. Het zou beter zijn een 
betere looproute en/of 1-richtingsverkeer in te stellen. Dhr. Hoep zal een 
praatje gaan maken met de AH leiding en tevens informeren of er 
voldoende fietsparkeerplaatsen zijn omdat er soms heel veel fietsen 
staan. 

Toerisme  Betty Bracht  - Odette Dinkla – Thijs Deekens – Monique Bosse 

• de campings zijn weer open en er zijn heel veel toeristen. Het valt op dat 
m.n. onze Oosterburen de COVID-19 maatregelen niet goed genoeg 
opvolgen. Dhr. Hoep zal een praatje maken bij de verhuurbureaus, 
kunnen zij de toeristen extra wijzen op de COVID-19 maatregelen die in 
Nederland, voor iedereen, gelden. Misschien met een extra folder of 
andere vorm van communicatie. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 

• Dhr. Hoep heeft de openstaande punten besproken met wethouder 
Heddes en Dhr. Van Warmerdam. Zie bij agendapunt 6: Terugkoppeling 
gesprek met wethouder Heddes en Dhr. Hoep. 

PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 
Wegens afwezigheid van Mevr. Bracht geen update. 

Ondernemend 
Callantsoog  

Monique Bosse-Langeveld 

• situatie bij Restaurant Brasil: de ondernemersvereniging is akkoord met 
het laatste voorstel. Na de zomer zal uitvoering plaatsvinden omdat er 
nu, i.v.m. COVID-19, paaltjes zijn geplaatst om een wandelgebied te 
creëren. De paaltjes zullen nog worden geschilderd zodat ze op 
strandpaaltjes lijken. De gemeente is erg coöperatief dus dat is positief; 

• bij AH zijn er nu ook extra schermen geplaatst tussen de kassa’s, dit is 
goed echter de klanten volgen de COVID-19 maatregelen niet goed 
genoeg op. Ook dit is al eerder benoemd en ook in andere winkels is dit 
een probleem. 

Sociale 
woningbouw  
 
 
 
 

Alex Kirstein en Betty Bracht 
Uit de vergadering van de KBG van eind mei de volgende updates: 
Project Dennenweg: 

• er is bezwaar gemaakt vanuit vier natuurorganisaties i.v.m. stikstof. Men 
zal nu de procedure gaan doorlopen en verwacht 1 jaar vertraging op te 
lopen. 

Project Abbestederweg/Duinroosweg: 

• de bouw vordert nu snel; 

• de leeftijdsgrens is verhoogd van 22 naar 27 jaar voor toewijzing nieuwe 
woningen door Wooncompagnie; met als aanvulling dat de leeftijd 
opgerekt zal worden als de 80% procent niet gehaald wordt uit de groep 
22-27 jaar. Terugkerende Callantsoogers moeten wel kunnen aantonen 
dat zij buiten de gemeente hebben gewoond bijvoorbeeld voor een 
studie; 

• de site van Woonmatch is nog niet geopend, www.woonmatchkopnh.nl, 
maar een aantal jongeren die belangstelling hebben staan al klaar om 
zich in te schrijven. 

http://www.woonmatchkopnh.nl/
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Project Dorpsweg: 

• dit project wordt bijna opgeleverd, het betreft koopwoningen. 
Project sportvelden; 

• het plan gemaakt voor herinrichting van de sportvelden voor 
woningbouw is best ambitieus te noemen. Iemand van de gemeente 
heeft een ruw exploitatieonderzoek gedaan en enkele vragen gesteld, er 
zullen ongetwijfeld nog aanpassingen nodig zijn. Het project betreft een 
mix van sociale huurwoningen en koopwoningen en richt zich op de 
lange termijn.  

Project Zeeman: 
• ooit is afgesproken om woningbouw voor permanente bewoning 

mogelijk te maken op het terrein van Zeeman. De KBG zal vinger aan 
de pols houden. 

Plan ’t Hof van Callantsoog: 
• de conceptaanvraag welke bij de gemeente was ingediend is niet 

ontvankelijk verklaard, deze voldoet niet en men moet terug naar de 
tekentafel. Het betreffende perceel heeft ondertussen een andere 
benaming gekregen (Natura 2000) dus het zal wat lastiger worden hier 
te bouwen.  

Brekers/Vijverhut, Groote Keeten: 

• Brekers/Vijverhut in Groote Keeten zal worden omgevormd tot 
appartementencomplex voor permanente bewoning; 

• het naastgelegen pand (Meenhorst) is ook verkocht maar aan een 
andere ontwikkelaar; 

• het omvormen van boerderij De Boer tot een hotelaccommodatie loopt 
nog; 

• het plan voor appartementen tussen De Princenkeet en het 
appartementencomplex loopt ook nog.  

De KBG kijkt vooruit en doet goed werk, m.n. voor de lange termijn. 

 
13. Rondvraag  

Dhr. Deekens; 
- Geldnet heeft de geldautomaat bij de DA weggehaald. Eén geldautomaat (bij AH) 

moet voldoende zijn volgens Geldnet. Helaas is een geldautomaat ook nog wel eens 
defect. De dorpsraad heeft hier verder geen zeggenschap over maar betreurt het wel. 

Mevr. Bosse-Langeveld; 
- vraagt of de nieuwe woningen Abbestederweg/Duinroosweg een maximaal aantal 

bewoners mag hebben. Dat is nu onduidelijk maar gezien het woonoppervlak zal het 
op 2 volwassenen uitkomen of 2 volwassenen en 1 kind; 

- is blij dat de aanmeldleeftijd voor deze woningen is opgeschroefd naar 27 jaar. 
Mevr. Ten Boekel; 

- de parkeerplaatsen voor elektrische auto’s blijven vaak een hele dag bezet door 
dezelfde auto. Op deze manier kunnen andere auto’s geen gebruik maken van deze 
service en mist het zijn doel. Dit probleem is niet uniek voor Callantsoog maar 
evengoed zal Dhr. Hoep het bespreken met Dhr. Van Warmerdam.  
 

13. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering. 
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 17 september 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 19 november 

20 februari 16 april 18 juni 15 oktober 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) 

 

30 april via 
JitsiMeet 


