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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 21 januari 2021 
 
Locatie: Digitaal via TEAMS 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel (iets later) Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs Deekens, Odette 

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

Afwezig: Monique Bosse-Langeveld 

Publiek:   Mevr. D. Burger, Dhr. J. Kruijer, Raadslid JessLokaal, Dhr. W. Vonk, CDA 
Raadslid, Dhr. N van Warmerdam, gebiedscoördinator 

 
 
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 17 december 2020 

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: 
- mail van Dhr. Gelein over gevaarlijke verkeersremmer (plateau met pion) in de Dorpsweg;  

 

 

 

De pion is in het donker slecht zichtbaar, de ruimte 
tussen stoep en pion is beperkt (80cm) vooral voor 
fietsers met fietstassen, er is extra gevaar i.v.m. het 
paaltje/paaltjes op de stoep en dat de weg daar bestaat 
uit een hobbelig plaveisel van klinkers.  
 
De DR wil graag van Dhr. Van Warmerdam weten hoe 
deze pion hier is gekomen en welk probleem het oplost. 
 
De DR heeft een hele lijst verkeerswensen welke niet 
opgelost worden terwijl deze pion er opeens staat.  
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- verzoek studenten UvA om bekendheid te geven aan onderzoek naar toerisme en 
identiteit Kop van Noord-Holland. De DR was van plan de link naar dit onderzoek op de 
website te plaatsen echter de link is niet meer geldig. We gaan ervan uit dat het 
onderzoek/verzamelen van data afgerond is.  

Uitgaand: 
- N.v.t. 
 

6. Verloop communicatie met gemeente Schagen 

Dhr. Hoep heeft op 15 december de gemeenteraad toegesproken en daar bezorgdheid geuit 

over het aantal langlopende kwesties welke door de gemeente niet of nauwelijks worden 

opgepakt en hoe de gemeente hiermee omgaat. Na een wat rommelige communicatie om tot 

een afspraak te komen volgt deze nu op woensdag 27 januari. Wethouder J. Kruijt, Financiën, 

Participatie, Sport & Cultuur, wethouder H. Heddes, Infrastructuur & Duurzaamheid,              

Dhr. N. van Warmerdam, gebiedscoördinator en een afvaardiging van de DR bestaande uit 

Dhr. Hoep, Mevr. Bracht en Mevr. Mooy zijn hierbij aanwezig. 

 

De belangrijkste bespreekpunten zullen nog worden voorbesproken door de afvaardiging van 

de DR maar denk o.a. aan: beplanting Kiefteglop, openbaar toilet, strandopgang Voordijk, 

uitrit AH, handhaving o.a. situatie bij Restaurant Brasil, wandelpad richting Zwanenwater, 

kwaliteit plaveisel Dorpsweg, openbaar vervoer, bijdrage in de kosten opknappen boei.  

 

Een voorbeeld is dat de afspraak m.b.t. de beplanting van Kiefteglop niet wordt nagekomen 

omdat de grond te arm zou zijn. Terwijl is toegezegd dat de beplanting tussen december 

2020 en april 2021 vervangen zou worden. Dit is maar één voorbeeld van de vele 

teleurstellingen waar de DR mee te maken heeft. Parkeerplaats Kiefteglop is een belangrijk 

visitekaartje van Callantsoog en om de gemaakte en bevestigde afspraken met 1 email af te 

doen is minachtend richting de vrijwilligers die zitting hebben in de DR.  

 

Uiteraard is communicatie en het maken en nakomen van afspraken ook onderwerp van 

gesprek met de wethouders en gebiedscoördinator. Als er na enkele maanden geen 

merkbare verbetering is dan zal de gemeenteraad actie moeten ondernemen. Een verslag 

van het overleg volgt, uiteraard als alle gesprekspartners akkoord gaan met inhoud en 

verspreiding. 

 

7. Stand van zaken openbaar toilet 

Onlangs is er een update ontvangen vanuit de gemeente. Hierin een actuele uitgebreide 

technische stand van zaken omtrent het openbaar toilet. Dhr. Van Warmerdam heeft 

bevestigd dat het openbaar toilet voor de zomer van 2021 geplaatst en in werking zal zijn. 

 

8. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

Naam 
werkgroep 

Leden 

Financiën Betty Bracht 
Zal de jaarrekening opmaken. Mevr. Mooij en Dhr. Kirstein zijn dit jaar de 
kascommissie. Mevr. Bracht zal hun benaderen zodra de jaarrekening 
opgemaakt is. 

Kust en 
Veiligheid  

Marcel Meijer  

• update over de mogelijke ontwikkelingen voetpad tussen Callantsoog en 
het Zwanenwater; 

o Dhr. Meijer heeft zijn contact bij het HHR gesproken. Zij kunnen 
zich vinden in het plan om de grond aan te kopen voor 
parkeergelegenheid, ontwikkeling tot nollengebied en 
ontsluitingsweg; 
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o omdat de gemeente al veel geld heeft gestoken in parkeerplaats 
Kiefteglop zal er ergens anders financiering moeten worden 
gevonden; 

o vooral nu, in coronatijd, is het erg druk met wandelaars, mensen 
willen erop uit, die behoefte zal niet afnemen maar eerder 
toenemen; 

o de samenwerking met Landschap Noord-Holland lijkt een win-
win situatie te zijn, dus dat is positief; 

o de provincie wil graag aan natuurbehoud en natuurbescherming 
doen dus daarover is nog wel overleg nodig; 

o Dhr. Meijer en zijn contactpersoon bij het HHR zullen elkaar op 
de hoogte houden. 

• de verlichting voor de strandopgangen Vos en De Stern zijn aangeschaft 
en gestald bij de gemeente. Landschap Noord-Holland wil op beide 
strandopgangen geen verlichting om het landschap niet te verstoren. 
Het blijft krom want strandopgang Woest heeft wel verlichting. De 
verlichting daar ziet er gezellig en uitnodigend uit en het bevordert 
tevens de veiligheid; 

• Landschap Noord-Holland heeft een publieksactie opgezet. Publiek kan 
een stukje land kopen. Tot nu toe is deze actie erg succesvol. Dhr. Van 
der Meer zal nagaan of iemand van Landschap Noord-Holland een korte 
presentatie/uitleg wil geven in een komende dorpsraadvergadering.  

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

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

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

• aardig om te melden is dat een wat oudere Callantsoger onlangs zijn 
rijbewijs verlengd heeft gekregen. Omdat hij nu 95 jaar is kan hij tot op 
100 jarige leeftijd lekker toeren door ons mooie gebied. Een felicitatie 
waard. 

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 
Geen bijzonderheden behalve dezelfde verkeerspunten. Verkeer en vervoer 
is een gespreksonderwerp met B&W op 27JAN. Zie ook bij agendapunt 6. 

PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 
Geen bijzonderheden.  

Ondernemend 
Callantsoog  

Monique Bosse-Langeveld – Thijs Deekens 
• vanuit de ondernemers niet veel te melden. De meeste zaken zijn nog 

gesloten en de situatie ziet er nog niet rooskleurig uit. Hopelijk is er bij 
de volgende vergadering iets meer perspectief voor een ieder; 

• op papier zijn enkele evenementen voor 2021 opgezet maar er zijn nog 
geen vergunningen aangevraagd. Men wil nog even afwachten hoe de 
COVID-19 situatie zich ontwikkelt.  

Sociale 
woningbouw  
 
 
 
 

Alex Kirstein en Ben van der Meer 
Uit de vergadering van de KBG de volgende updates: 
Project Dennenweg; 

• ontwikkeling van dit plan stagneert omdat Gedeputeerde Staten de 
stikstofdepositieberekeningen van de gemeente niet heeft 
geaccepteerd. De gemeente moet hierop terugkomen en dus loopt dit 
project vertraging op; 

• onlangs is een stuk van het terrein afgegraven/bouwrijp gemaakt. Nu er 
vertraging is zal Dhr. Hoep in de KBG aankaarten om in dit stuk gras te 
zaaien. 
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Project sportvelden; 

• het her ontwikkelen van het sportterrein tot een combinatie van 
hoogwaardige woningbouw, een multifunctionele accommodatie (nieuw 
dorpshuis) en sportaccommodatie is nog steeds het plan. Het is een 
groots project. Nu is men bezig met de exploitatiebeschouwingen; 

• aan de aanwezige vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad het 
verzoek om, bij de verdeling/toekenning van financiën niet alleen aan 
Schagen te denken maar zeker ook aan Callantsoog. Dit wordt beaamt. 

Hof van Callantsoog; 

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

• Geen nieuws. 
Realisatie hotel in Groote Keeten; 

• Geen nieuws. 
Project Klein Begin; 
• de verplichting om woningen voor permanente bewoning (40 stuks) te 

bouwen aan de zuidkant blijft bestaan. Het 2e recreatiegedeelte wordt 
pas uitgewerkt als de permanente woningen er staan maar dit zal nog 
wel even duren; 

• ondertussen zijn er bezwaren binnengekomen; 
• deelname van de gemeente aan de vergaderingen van de KBG is terug 

gebracht naar 1x per 2 maanden in plaats van 1x per maand. 

 
 
13. Rondvraag  

Mevr. Dinkla; 
- vraagt hoe het zit met de woningbouw voor permanente bewoning op Project Klein 

Begin. De verplichting om woningen voor permanente bewoning (40 stuks) te bouwen 
aan de zuidkant blijft bestaan. Zie ook bij agendapunt 8, sociale woningbouw. 

Dhr. Kruijer; 
- wil graag het gespreksverslag ontvangen van het gesprek met B&W. 

Dhr. Vonk; 
- wil graag het gespreksverslag ontvangen van het gesprek met B&W; 
- wil de ondernemers succes wensen en hopelijk kunnen zij spoedig weer open; 
- en bedankt weer voor jullie aandacht. 

Dhr. Deekens: 
- bedankt Mevr. Bracht en Mevr. Mooy voor het kerstpakket. Leuk en verassend en 

tevens een hart onder de riem voor de lokale ondernemers. 
Dhr. Meijer; 

- in deze moeilijke tijd hebben de inwoners van Callantsoog en Groote Keeten direct 
profijt van de natuur in ieders voor- en achtertuin. Bos en strand nodigen uit tot 
wandelen, fietsen etc. Alhoewel in lockdown boffen we toch maar mooi met de ruimte 
die we hier hebben. Mevr. Mooy beaamt dit. 

 
14. Sluiting 

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


