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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 28 mei 2020 
 
Locatie: Callantsoog/Groote Keeten. Digitaal vergaderen via JitsiMeet. 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Monique Bosse-Langeveld, Betty Bracht, Karin Brouwer,   

Odette Dinkla, Cees Hoep, Alex Kirstein, Ben van der Meer, Anneke Mooy 
Dhr. Nop van Warmerdam, gebiedscoördinator 
Dhr. W. Vonk, CDA raadslid 
 

Afwezig: Thijs Deekens, Marcel Meijer 

Publiek:  Geen publiek omdat de vergaderagenda niet publiekelijk bekend is gemaakt. 
 
1. Welkom en mededelingen 

Dhr. Hoep opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Dit is de tweede digitale 

vergadering in de historie van de dorpsraad.  

• Dhr. Hoep heeft een mailwisseling gehad met de burgermeester over het aantal 

bezoekers in het dorp, verder heeft hij met de wethouder gemaild over de 

strandactiviteiten, strandopgang Voordijk (deze is haast onbegaanbaar en dit is al eerder 

aangekaart) en toewijzing woningen Abbestederweg/Duinroosweg; 

• Dhr. Hoep heeft gesproken met Mevr. Terie, student aan de Hogeschool voor Toerisme. 

Zij heeft een scriptie gemaakt over de dorpsraad en over wat er zich in en rondom het 

dorp afspeelt.  

 

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 30 april 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 

Uitgaand: 

- mail aan directie AH over maatregelen i.v.m. coronavirus. 

Inkomend: 

- antwoord op bovenvermelde mail aan directie AH; 
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- toewijzing woningen; 

- Staatsbosbeheer: bevestiging dat de omgevingsvergunning is ontvangen voor het 

uitvoeren van de maatregelen in het Kooibosch, zoals eerder besproken. 

 

6. Callantsoog een Zee van Ruimte, initiatief van Ondernemend Callantsoog voor een 

coronaproof Callantsoog 

• tijdens Hemelvaartsdag zijn er controles gelopen door handhavers, ook hebben zij met 

verschillende ondernemers gesproken; 

• de gemeente stelt heel veel eisen aan de horeca m.b.t. de terrassen, iedereen probeert 

hier zo goed mogelijk mee om te gaan; 

• de burgermeester en enkele ambtenaren zijn in Callantsoog komen kijken en hebben o.a. 

gesproken met de voorzitter van de ondernemersvereniging, de burgermeester vond de 

drukte wel meevallen toen zij er was. De gemeente heeft de ondernemers een ‘Zee van 

Ruimte’ geboden, daar gaan zij nu mee aan de slag maar ze hebben nog wel zorgen en 

hebben deze ook geuit. Het is nu een kwestie van van start gaan en handhaven; 

• aan de kant van de slager t/m Brasil worden de parkeerplaatsen tijdelijk opgeheven zodat 

er voor voetgangers twee wandelstroken ontstaan (2-richtingverkeer). De gemeente zal 

op korte termijn de belijning en symbolen voor de wandelrichting op de straat 

aanbrengen; 

• de aanduiding dat de parkeergelegenheden vol zijn klopt niet altijd, tijdens 

Hemelvaartsdag bijvoorbeeld was de Kiefteglop vol maar op Voordijk was nog veel 

ruimte, de parking moet meer verspreid worden en de digitale borden moeten de juiste 

informatie geven; 

• er is een toiletwagen op het Dorpsplein geplaatst. De gemeente betaalt de huur van de 

wagen maar toezicht en schoonmaak (na elk toiletbezoek) is aan de ondernemers. De 

ondernemersvereniging is hiervoor dringend op zoek naar vrijwilligers. Openingstijden zijn 

van 10.00 tot 18.00 uur en de opbrengst, 1 euro per bezoek, is voor de vrijwilliger. Tijdens 

Hemelvaartsdag waren er ongeveer 140 bezoekers in de wagen. Het is niet duidelijk hoe 

lang de wagen zal blijven staan; 

• de toiletbezoekers bij Mevr. Dinkla maken het toilet zelf schoon, dat gaat tot nu toe. 

 
7. Voortgang openbaar toilet 

De bezwaren die zijn ingediend worden nu behandeld, duur ongeveer 6 tot 8 weken. Vanuit 

de gemeente is het stil. Dhr. Van Warmerdam zal de status nagaan.  

 

8. Ontwikkelingen Brekers/Vijverhut tot twintig woonappartementen 

Brekers/Vijverhut in Groote Keeten zal worden omgevormd tot appartementencomplex. Het is 

nog niet duidelijk of het hier reguliere of recreatie appartementen betreft. De KBG heeft met 

de gemeente afgesproken dat zij op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen en 

zij zullen het volgende week ook bespreken in hun vergadering. Het naastgelegen pand 

(Meenhorst) is ook verkocht maar niet aan dezelfde ontwikkelaar als van Brekers/Vijverhut. 

Dhr. Vonk en Dhr. Van Warmerdam zullen de betrokken wethouder vragen om de KGB te 

(blijven) betrekken bij de ontwikkelingen.  

 

9. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

Naam 
werkgroep 

Leden 

Financiën Betty Bracht 

• het subsidiebedrag blijft ongewijzigd (750 euro); 

• de kosten voor E-herkenning (119 euro) worden niet vergoed door de 
gemeente; 
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• de originele factuur van de fotograaf, voor de fototentoonstellingskosten 
450 jaar Callantsoog, is nog niet ontvangen (de kosten, ad 1000 euro, 
zijn door een ondernemer voorgeschoten). 

Kust en 
Veiligheid  

Marcel Meijer (afwezig maar toch enkele updates van andere aanwezigen) 

• boei: er is een monster van de verf genomen zodat de gemeente kan 
nagaan of er destijds Chroom6 is gebruikt, Dhr. Meijer zal contact 
opnemen met de gemeente om de volgende stap te bespreken; 

• 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; 

• aan de reddingbrigade is verzocht om op het strand de COVID-19 
maatregelen te handhaven, mocht het uit de hand lopen dan moet de 
gemeente worden ingeseind. De reddingbrigade heeft al een belangrijke 
taak te doen waar ze alle focus voor nodig hebben. Zij kunnen dit er niet 
bij hebben.  

Dhr. Van Warmerdam zal de bezorgdheid van de dorpsraad over punt 2 en 
3 bij de juiste personen binnen de gemeente melden. Mevr. Bracht verzoekt 
om snel actie te nemen. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  
wegens afwezigheid van Dhr. Meijer geen update. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
heeft een belronde gedaan naar verschillende mensen en gevraagd of ze 
iets nodig hebben en/of zich kunnen redden, over het algemeen redden zij 
zich prima alleen de eenzaamheid in deze COVID-19 crisis is een groot 
probleem. 

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

• complimenten ontvangen voor de zomerfolder; 

• op Facebook is een filmpje over Callantsoog geplaatst; 

• enkele ondernemers hebben geld gedoneerd om e.e.a. mogelijk te 
maken ter promotie van Callantsoog, de website is nog in ontwikkeling; 

• komend weekend mag de horeca weer open, er zijn maatregelen 
bedacht om de toeristen in goede banen te leiden want het zal erg druk 
worden (Pinksteren én mooi weer). Het weekend zal als een test worden 
beschouwd waarvan men kan leren zodat, met eventuele aanpassingen, 
het zomerseizoen kan worden ingegaan. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 

• geen wijzigingen t.o.v. de vorige keer; 

• enkele onderwerpen zullen ook ter sprake komen in de KBG, zoals de 
parkeerfaciliteiten. 

PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 

• niets te melden. 
Ondernemend 
Callantsoog  

Monique Bosse-Langeveld 
Zie bij agendapunt 6: Callantsoog een ‘Zee van Ruimte’ 

Sociale 
woningbouw  
 
 
 
 

Alex Kirstein en Betty Bracht 
• nu is het even rustig, volgende week is er een volgende KBG (digitale) 

vergadering; 
Project Dennenweg; 
• geen nieuws; 
Abbestederweg/Duinroosweg: 
• inschrijving is mogelijk via Woonmatch, www.woonmatchkopnh.nl; 
• advertenties volgen in juni en oplevering is voorzien in september;  

http://www.woonmatchkopnh.nl/


 
 

Notulen Dorpsraadvergadering donderdag 28 mei 2020 4 

• de communicatie m.b.t. de leeftijdscategorie is niet goed verlopen, de 
dorpsraad heeft de informatie pas onlangs ontvangen terwijl het al sinds 
februari bekend is. De leeftijdscategorie is 18-22 jaar en dat is niet 
gewenst, liever ziet de dorsraad de leeftijd opgerekt naar 27 of 29 jaar. 
Dhr. Vonk zal contact opnemen met Wooncompagnie en vragen of 
aanpassing mogelijk is. Hij zal de uitkomst delen met Dhr. Kirstein zodat 
het volgende week in de KBG aan de orde kan komen.  

 
13. Rondvraag  

Dhr. Van Warmerdam; 
- na gesprekken met Brasil was er een compromis bereikt echter de ondernemers-

vereniging had toch een andere mening. Mevr. Bosse zou het nieuwe plan, vanaf het 
zebrapad gezien komt er eerst een invalidenparkeerplaats en dan een laad- en losplaats, 
binnen de ondernemersvereniging bespreken maar door alle COVID-19 perikelen is dat er 
niet van gekomen. Zij gaat dat nu alsnog doen. Als de ondernemers akkoord gaan dan 
kan het nieuwe plan uitgevoerd worden; 

- verzoekt om een geactualiseerde lijst met verkeerspunten te sturen zodat de juiste 
afdeling binnen de gemeente de punten in behandeling kan gaan nemen. Er was ruis 
ontstaan maar de gemeente wil graag aan de punten gaan werken;  

- zal zorgen dat het initiatief voor het schelpenpad van Dhr. Hoep bij de juiste persoon 
binnen de gemeente terecht komt. 

Mevrw. Mooy; 
- krijgt toch nog veel vragen over bungalowpark De Garnekuul, blijft het park in de toekomst 

nog steeds toegankelijk? Bewoners willen het open houden en dat is ook de wens van de 
dorpsraad. Het onderwerp zal besproken worden in de KBG van volgende week en          
Dhr. Vonk zal binnen de gemeente navraag doen.  

 
13. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering. 
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 18 juni 2020. Dhr. Van der Meer zoekt 
contact met het Dorpshuis om na te gaan of aldaar vergaderen alweer mogelijk is op 18 juni. 
Dhr. Van Warmerdam is mogelijk afwezig. 
 
Vastgestelde data 2020: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 

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 
30 april via 
JitsiMeet 

18 juni 15 oktober 17 december 


