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Onderwerp: Notulen van de Dorpsraadvergadering Stichting Dorpsraad Callantsoog en  
Groote Keeten 

  
Datum: Donderdag 19 november 
 
Locatie: Digitaal via TEAMS 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Monique Bosse-Langeveld, Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs 

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

Meer 

Afwezig: Odette Dinkla, Nop van Warmerdam, gebiedscoördinator, wethouder Heddes  

Publiek:   Dhr. W. Vonk, CDA raadslid, Dhr. Dingum van Jess, Dhr. en Mevr. Kooijman, 
Mevr. De Ronde, wethouder Beemsterboer 

  
 
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 15 oktober 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: 
- Bericht gemeente Schagen over herplant parkeerplaats Kiefteglop;                                  

Op Parkeerplaats Kiefteglop zijn in 2016 50 dennen geplant. De leverancier/aannemer heeft (op 
zijn eigen kosten) twee jaar achter elkaar een groot aantal dode bomen vervangen. Daarmee is de 
verplichting van de aannemer beëindigd. Nu zijn er weer ongeveer 20 bomen dood. We gaan niet 
weer dezelfde bomen herplanten. We hebben dat nu vaak genoeg geprobeerd en het lukt echt 
niet. Op deze plek zo dicht bij de zee met daartussen alleen een kale vlakte waar de wind vrij spel 
heeft kan je helaas geen grote, vrijstaande bomen planten. Nog een keer proberen is echt 
weggegooid geld. We gaan in het komend plantseizoen (december 2020- april 2021) wel nieuwe 
beplanting aanbrengen maar dan geen bomen. We planten bosplantsoen aan, planten van een 
meter hoog, dicht op elkaar zodat ze elkaar beschutting geven. We planten verschillende soorten 
door elkaar heen aan voor de biodiversiteit. Allemaal sterke soorten die geschikt zijn voor de 
(barre) omstandigheden met harde zeewind en zandgrond. Op deze manier duurt het wel jaren 
voor de beplanting hoogte heeft maar het is de enige manier. Uiteindelijk krijg je toch een mooi 
eindresultaat.  
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- Bericht over afsluiting wandelpad bij Roompot Callassande tussen Rietweg en Voorweg te 
Groote Keeten; 
De eigenaren van de bungalows op park Callassande hebben wel een sleutel maar de 
afspraken worden niet nagekomen. De dorpsraad zal via de gebiedscoördinator Nop van 
Warmerdam, de gemeente, afdeling handhaving en afdeling groen, attent maken op dit 
probleem en vragen of ze in gesprek willen gaan. Mocht dit geen resultaat opleveren dan 
kan Dhr. Vonk, CDA raadslid, mogelijk behulpzaam zijn. Volgende keer opnieuw 
agenderen.  

- Bericht gemeente Schagen over straatnaamgeving De Kooiker voor de openbare ruimte 
ter plaatse van 17 nieuwe woningen tussen Dennenweg en Duinroosweg.  
Bericht voor kennisgeving aangenomen.  

- Laatste ontwikkeling openbaar toilet Callantsoog; 
Dhr. Hoep is gebeld door wethouder Heddes. Bij een ondernemer aan de Dorpsweg is 
binnenkort een openbaar toilet aanwezig. Het procedure voor plaatsing van de toiletunit 
op het Dorpsplein is gaande. Zie ook agendapunt 7. 

      Uitgaand: 
- N.v.t. 
 

6. Verzoek ondernemersvereniging Callantsoog om bijdrage in kosten kerstboom en 

kerstverlichting 

Er is een aanvraag van Ondernemend Callantsoog ontvangen voor een financiële bijdrage 

voor het gezellig maken en houden van het Dorpsplein. Bloembakken (zomer), 

feestverlichting en kerstboom (winter), bedrag ad. 2250,- euro. De commissie binnen de 

dorpsraad (Dhr. Kirstein, Dhr. Hoep en Dhr. Deekens) zal de aanvraag behandelen en het 

advies voorleggen aan de gehele dorpsraad. Ondernemend Callantsoog is van mening dat 

deze de aankleding voor alle inwoners van belang is. Wegens COVID-19 waren er geen 

activiteiten en zijn dus geen inkomsten gegenereerd om dit te bekostigen. 

Het advies van de commissie is om dit jaar de kerstboom en kerstboomverlichting op het 

Dorpsplein te bekostigen uit de 2-euro pot. De dorpsraad gaat hiermee akkoord. De factuur 

van de leverancier moet wel rechtstreeks aan de dorpsraad worden gestuurd. Mevr. Bracht 

geeft nog mee dat het belangrijk is goed te letten op eventuele belangenverstrengeling omdat 

een aantal ondernemers ook vertegenwoordigd is in de dorpsraad. 

 

7. Stand van zaken diverse onderwerpen: 

- Openbaar toilet 

Vanuit de gemeente is bericht ontvangen over de wisseling van contactpersoon m.b.t. de 

toiletunit. Wethouder Heddes zal hierover nog met Dhr. Hoep bellen. De procedure loopt 

maar evengoed zal Dhr. Hoep nogmaals wijzen op mogelijke alternatieve locaties voor de 

toiletunit zoals de fietsenparkeerplaats onderaan de trap op het Dorpsplein en de locatie 

bij de kerk/einde wandelpad parkeerterrein Kiefteglop. Hoe het ook zij, de dorpsraad gaat 

er nog steeds vanuit dat de toilet unit voor Pasen 2021 geplaatst is op één van genoemde 

locaties. 

 

- Boei en gemaakte kosten 

De totale kosten liggen rond de 1600 euro (605 euro aan donaties is hierop al in 

mindering gebracht) en worden betaald uit de 2-euro pot. Het spuitwerk is gedaan dus de 

kleur zit erop. Nu gaat het gedeelte retour naar Kossen om het verder in elkaar te zetten. 

De boei wordt voorzien van een gesponsorde zonnecollector zodat er ‘s-nachts een 

lampje brandt (niet hinderlijk voor omwonenden). Daarna kan het bovenste gedeelte 

geplaatst worden, dit alles door vrijwilligers. Bij de boei staat ook een bord met historische 

informatie over Napoleon. Dit bord is behoorlijk vervallen en aan vervanging toe.                 

Dhr. Van Warmerdam is bezig om dit bord te laten vervangen. Als tip geeft de dorpsraad 

mee een 2e bord te plaatsen met de historie van de boei.  
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Dhr. Vonk wijst de dorpsraad op ‘Right to Challenge (R2C)’. Inwoners met ideeën hoe iets 

wat de gemeente doet anders of beter kan kunnen de gemeente ‘uitdagen’ en de 

mogelijkheid krijgen het idee uit te voeren. Meer informatie te vinden op de site: 

https://www.righttochallenge.nl/  

 

- Hof van Callantsoog 

De initiatiefnemers zijn nog steeds bezig het plan te ontwikkelen. De spelregels zijn 

anders omdat het betreffende perceel nu onder Natura 2000 valt maar het is nog niet van 

de baan. De KBG pakt het verder op. 
 

- Verbouw Brekers tot twintig appartementen in Groote Keeten 

Dhr. Kirstein heeft het plan kunnen inkijken. Het betreft 20 sociale huurappartementen, 

voor permanente bewoning dus. De KBG krijgt volgende week nader bericht over dit plan 

en hoe verder de bewoners van Groote Keeten te betrekken. De KBG pakt het verder op. 

 

- Realisatie hotel in Groote Keeten 

Het hotel zal mogelijk 60 kamers hebben 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. De KBG pakt het verder op. 

 

8. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

Naam 
werkgroep 

Leden 

Financiën Betty Bracht 
De subsidieaanvraag is voor 15 oktober ingediend. Nog niets vernomen of 
het verhoogde bedrag wordt toegekend. Verder geen bijzonderheden. 

Kust en 
Veiligheid  

Marcel Meijer  
Zal contact leggen met het Hoogheemraadschap en melden dat er veel 
duinroos groeit op het duin tegenover Callantsoger Staete. Verder geen 
bijzonderheden.  

Jeugdbeleid Marcel Meijer 

• is in contact met Dhr. Vonk voor een financiële bijdrage voor 
speeltoestellen. Het project is nog niet gestart; 

• 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. 
Afwachten tot na de corona tijd. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Legt momenteel geen huisbezoeken af i.v.m. COVID-19, ze 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. 

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 

• op aanraden van Dhr. Van Warmerdam is het verzetten van de 
lantaarnpaal via Fixi aangemeld;  

• alle verkeerspunten zijn doorgegeven aan de gemeente maar helaas 
gebeurt er niets en is niet bekend welke punten in de planning zitten of 
wel of niet worden uitgevoerd. Op 15 december is er raadsvergadering 
en Dhr. Hoep denkt erover de raad toe te spreken o.a. over dit 
onderwerp en de langdurige frustratie hierover want op deze manier 
functioneert het gewoon niet. 

https://www.righttochallenge.nl/
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PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 

• zal de krant inseinen zodat zij erbij kunnen zijn op het moment dat boei 
wordt teruggeplaatst en hier een stuk over kunnen schrijven; 

• de digitale Omroeper zal stoppen per 1 januari 2021. Dit door de 
combinatie van zeer geringe aanvoer van kopij en het lage aantal 
bezoekers aan de website. De agenda van de dorpsraad zal op de 
eigen website geplaatst worden. Ook zal gekeken worden om de 
agenda in het Schager Nieuwsblad te plaatsen.  

Ondernemend 
Callantsoog  

Monique Bosse-Langeveld 

• er valt weinig te melden. Sinds week 40 is het behoorlijk stil. De 
ondernemers richten zich nu op het voorjaar want met de kerst zien zij 
de toeristen en vaste Duitse gasten niet komen; 

• Dhr. Deekens is blij dat de paaltjes voor het wandelgebied zijn 
verwijderd; 

• verder is het motto: wees verstandig en loyaal en koop lokaal! 
Sociale 
woningbouw  
 
 
 
 

Alex Kirstein en Betty Bracht 
Uit de vergadering van de KBG de volgende updates: 
Project Duinroosweg/Abbestederweg; 

• de 20 woningen zijn opgeleverd en de bewoners zijn erin getrokken. 
Een fantastisch resultaat.  

Project Dennenweg; 

• in aanloop naar realisatie van dit project is een groot advertentiebord 
geplaatst. Dit geeft wat beroering omdat er voor- en tegenstanders zijn 
en de procedure nog doorlopen moet worden. De tekst op het bord geeft 
aan dat de woningen bestemd zijn voor zowel jongeren als senioren; 

• gezien het aantal aanmeldingen voor project Duinroosweg/ 
Abbestederweg kan aangenomen worden dat er zeker behoefte is aan 
sociale huurwoningen in Callantsoog; 

• er zijn goede afspraken gemaakt tussen Dhr. Beemsterboer, een 
afvaardiging van de gemeente en de KGB m.b.t. het toewijzingsbeleid 
Dennenweg. Er zullen scherpe toewijzingscriteria worden opgesteld met 
een wezenlijke input vanuit de KBG, deze input zal z.s.m. aan 
Wooncompagnie worden toegestuurd. In basis wijst Wooncompagnie 
toe. 

Project sportvelden; 
• het plan gemaakt voor herinrichting van de sportvelden met ruimte voor 

woningbouw en een nieuw dorpshuis is doorberekend en de 
kostendragers zijn nu helder. Het valt duurder uit als gehoopt en het zal 
een klus zijn om het financieel sluitend te krijgen. Het is en blijft een 
kwestie van de lange adem maar andere dorpen zijn ons al voorgegaan. 

Hof van Callantsoog 

• de initiatiefnemers zijn nog steeds bezig het plan te ontwikkelen. De 
spelregels zijn anders omdat het betreffende perceel nu onder Natura 
2000 valt maar het is nog niet van de baan.  

Verbouw Brekers tot twintig appartementen in Groote Keeten 

• Dhr. Kirstein heeft het plan kunnen inkijken. Het betreft 20 sociale 
huurappartementen voor permanente bewoning. De KBG krijgt volgende 
week nader bericht over dit plan en hoe verder de bewoners van Groote 
Keeten te betrekken. De dorpsraad vindt dit een goede ontwikkeling. 

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 
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voorlopig geen beslissing. De KBG krijgt volgende week nader bericht 
over dit plan. 

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. De schetsen hiervoor liggen bij 
de gemeente en binnenkort zal de nieuwe projectleider hier verder mee 
gaan. De huidige recreatie staat nu op ‘oude’ camping dus dat mag. 
Voor het bouwen op de noodcamping moet een goede onderbouwing 
komen. De gemeente heeft bezwaar gemaakt maar de provincie heeft 
dat naast zich neer gelegd. Omdat een gedeelte van het terrein te boek 
staat als ‘bijzonder provinciaal landschap’ is de provincie ook betrokken 
bij de ontwikkeling.  

Mevr. Bracht maakt niet langer deel uit van de KBG. Dhr. Ben van der Meer 
is toegetreden tot de KBG. Hierdoor is er ook vertegenwoordiging uit Groote 
Keeten in de KBG. 

 
13. Rondvraag  

Mevr. Bracht; 
- nabij de schapenwei staan 2 zomerhuisjes die helemaal vervallen zijn. Wie weet of 

deze huisjes opgeknapt worden? De huisjes, eigendom van Mevr. Ten Boekel,  
worden voorlopig niet opgeknapt.  

Dhr. Deekens; 
- waarom was er een kerstmarkt in het Dorpshuis? Mevr. Bosse-Langeveld laat weten 

dat dit kleinschalig is opgezet en geheel coronaproof, het was puur een verkoop van 
kerstspullen welke door het dorpshuis waren opgekocht bij de veiling van Breekers. 
Op deze manier heeft het Dorpshuis toch nog wat inkomsten. 

Mevr. Kooijman; 
- overdag zijn er lantaarnpalen aan, weet iemand hier iets van? Dit heeft in de krant 

gestaan. Men is bezig met metingen. Mevr. Kooijman moet zich richten tot Liander. 
Mevr. Bosse-Langeveld; 

- stoort zich aan de loslopende honden binnen de bebouwde kom en de poepoverlast. 
Is hier iets aan te doen? Helaas is dit een landelijk probleem. Het is een kwestie van 
goed fatsoen van hondeneigenaren en handhaving. 

Dhr. Vonk; 
- bedankt iedereen voor de vergadering en geeft mee eens een paar weken een 

stoepbord uit te proberen m.b.t. de loslopende honden. 
Dhr. Meijer; 

- op drukke dagen is er te weinig parkeergelegenheid bij het Zwanenwater, is dit ergens 
bekend? De KBG weet hiervan. Onlangs is met Dhr. De Haas gesproken over 
aankoop van gronden. In het verleden is een mooie schets gemaakt door een 
landschapsarchitect voor meer parkeergelegenheid met behoud van de natuurlijke 
omgeving. Het zou mooi zijn als dat gerealiseerd kan worden. Dhr. Meijer pakt het 
verder op; 

- is erg blij dat veel jeugd hun intrek hebben genomen in het Project Duinroosweg/ 
Abbestederweg. Hopelijk heeft iedereen daar veel woonplezier. Heel mooi om te zien! 

14. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering. 
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 17 december 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 
De Stern 

19 november 
Via Teams 
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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) 

 
Voorgestelde data 2021: 

 
 
 
 
 

 

20 februari 16 april 
30 april via 
JitsiMeet 

18 juni  
De Stern 

15 oktober 
via JitsiMeet 

17 december 

Data 2020, 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 


