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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 30 april 2020 
 
Locatie: Callantsoog/Groote Keeten. Digitaal vergaderen via JitsiMeet. 
 
Aanwezig: 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: Gerda ten Boekel, 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 eerste digitale 

vergadering in de historie van de dorpsraad. Bij goed bevallen zal de volgende keer het 

publiek ook digitaal kunnen aanschuiven.  

 

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 20 februari 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 

Ingekomen: 
- Bericht Cor Butter over verwijderen RABO geldautomaat. De beheerder van de 

geldautomaten is Geldnet dus niet de RABO of ING. Na de COVID-19 crisis zal de 
geldautomaat worden verwijderd. 

- Bericht gemeente Schagen over niet doorgaan veldbezoeken tot september. Voor 
kennisgeving aangenomen, hopelijk kunnen de veldbezoeken vanaf september weer van 
start gaan. 

- Bericht van Elise Nijmegen over de negatieve gevolgen van 5G voor de gezondheid. Voor 
kennisgeving aangenomen. De dorpsraad neemt over dit onderwerp geen standpunt in. 

- Bericht Coen Zuurbier en Klaas Johannes over voortgang Plan ’t Hof van Callantsoog.  
Inmiddels is het bouwperceel via een notariële koopakte overgegaan naar Coen Zuurbier 
makelaardij en Cachet woningen B.V. van Klaas Johannes. Er zijn diverse 
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besprekingen met de gemeente geweest en ook met de afdeling Ruimtelijke Ordening. 
Een conceptaanvraag is bij de gemeente ingediend met het verzoek om medewerking te 
verlenen aan de uitwerking van het plan.  

- Mailwisseling over toegankelijkheid De Garnekuul. Zie bij agendapunt 11.  
- Begroting Callantsoog 450 jaar. Zie bij agendapunt 8. 

     Uitgaande: 
     Geen. 
 
6. Rondgang natuurmonumenten 

Mevr. Bracht en Dhr. Hoep hebben met Dhr. Van der Valk van Staatsbosbeheer een 

rondgang gemaakt. Men gaat het kreupelhout snoeien, een hek rond de schapenwei 

plaatsen, hier en daar wat opruimen en het doorgaande pad versmallen. Onderhoud van het 

VVV bosje zal bij een andere afdeling van Staatsbosbeheer onder de aandacht worden 

gebracht. Alle aandachtspunten zijn op papier gezet. Zodra het weer mogelijk is zal 

Staatsbosbeheer in een dorpsraadvergadering aanschuiven om te vertellen over hun rol en 

taken en om het uitgewerkte plan te laten zien.    

 

7. Gesprek Brasil 
Dhr. Van Warmerdan, Dhr. Hoep en Dhr. Meijer hebben een goed gesprek gehad met Brasil 
en er was een compromis bereikt echter de ondernemersvereniging had toch een andere 
mening. Inmiddels is, i.s.m. Dhr. Van Warmerdam, een nieuw plan gemaakt waarbij de ruimte 
anders is ingedeeld (vanaf het zebrapad gezien komt er eerst een invalidenparkeerplaats en 
dan een laad- en losplaats). Dit plan is voorgelegd aan de gemeente. Deze is nu aan zet om 
het plan uit te tekenen en te beoordelen. Dhr. Van Warmerdam zal de tekening aan            
Mevr. Bosse geven zodat zij dat op 6 mei kan bespreken in de vergadering van de 
ondernemersvereniging. Dit plan beperkt zich tot de parkeerproblemen aan de Dorpsweg en 
gaat niet over de verkeersproblemen aan het Kerkplein. 
 

8. Jubileum Callantsoog 450 jaar 

De dorpsraad heeft een aanvraag, inclusief begroting, ontvangen van Dhr. Leguit (voorzitter 

organisatiecomité Callantsoog 450 jaar) voor een bijdrage in de kosten voor de viering 450 

jaar Callantsoog. Gezien de COVID-19 crisis zijn tal van activiteiten nu afgelast en 

doorgeschoven naar het najaar van 2020 en naar 2021. De dorpsraad besluit een bedrag van 

2250 euro te reserveren als bijdrage in de kosten. Dit komt uit het budget burgerinitiatieven    

(2 euro p.p. per inwoner per jaar). Dit budget is in beheer bij de dorpsraad en dient besteedt 

te worden aan zaken van het algemeen belang voor de gemeenschap Callantsoog en Groote 

Keeten. Voor de viering 450 jaar Callantsoog zijn er al kosten gemaakt voor de 

fototentoonstelling. De kosten, ad 1000 euro, zijn door een ondernemer voorgeschoten. Op 

basis van een originele factuur van de fotograaf, zal het bedrag hiervoor worden overgemaakt 

uit het gereserveerde bedrag van 2250 euro voor de viering 450 jaar Callantsoog.  

 

9. Onttrekken woningen aan de woningmarkt 

De gemeente kan niet voorkomen dat woningen worden verkocht aan de hoogste bieder, 

afkomstig uit Nederland of uit een ander land. Dit onderwerp heeft wel de aandacht van de 

gemeente. Zij kunnen handhaven en erop toezien dat de woningen niet als recreatiewoningen 

worden gebruikt. De regelgeving werkt hier echter niet mee. Dhr. Vonk zal het onderwerp aan 

de orde stellen en ook de KBG heeft dit onderwerp op de agenda staan.  

 

10. Fiets-/voetpad langs de Duinweg naar het Zwanenwater 

Dhr. Van Warmerdam heeft zowel bij de politie als bij de provincie navraag gedaan over wat 

er bij hen van bekend is. Beiden geven aan dat de situatie op papier veilig genoeg is en geen 

aanleiding geeft dit aan te passen. Zij baseren zich op het feit dat er sinds 2016 geen 

noemenswaardige incidenten zijn geweest. De verkeersfunctionarissen van de gemeente 
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hebben naar de situatie gekeken. Dhr. Van Warmerdam heeft aangegeven dat de dorpsraad, 

eventueel in samenwerking met andere bewoners, met bewijzen moet komen om aan te 

tonen dat er sprake is van een gevaarlijke situatie. Dus bijvoorbeeld foto’s, drone-beelden, 

aantallen etc. De verkeersfunctionarissen kunnen op basis van die gegevens opnieuw een 

beoordeling doen. Wegens COVID-19 zal de komende zomer echter geen goede graadmeter 

zijn.  

 

11. Toegankelijkheid De Garnekuul  

Men is bezig met een nieuw erfpachtcontract voor De Garnekuul. De betrokken wethouder 

heeft gezegd dat de gemeente niet voornemens is om bungalowpark "de Garnekuul" te 

onttrekken aan de openbaarheid en ook de eigenaren willen het park open houden. Op 12 

mei zal dit onderwerp aan de orde komen in de gemeenteraad. 

 

12. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

Naam 
werkgroep 

Leden 

Financiën Betty Bracht 

• het officiële antwoord van de juridische en financiële afdeling van de 
gemeente over het afwijzen van een verhoogd subsidiebedrag is 
ontvangen, het bedrag blijft ongewijzigd (750 euro); 

• Mevr. Bracht zal de rekening van de Kamer van Koophandel kosten     
(E-herkenning) aan de gemeente sturen.   

Kust en 
Veiligheid  

Marcel Meijer  

• bij Kiefteglop is onlangs Duinroos weggehaald; 

• volgens een bewoner is er onderhoud gepleegd aan de boei,               
het bord bij de boei en bij het bankje van strandopgang Seinpost. 
Dhr. Van Warmerdam zal reageren naar de bewoner. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

• niets te melden. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

• wegens afwezigheid van Mevr. Ten Boekel geen update. 
Toerisme  Betty Bracht  - Odette Dinkla – Thijs Deekens – Monique Bosse 

• weinig nieuws, alles ligt een beetje stil. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 

• het is nog steeds moeizaam zakendoen met de afdeling verkeer van de 
gemeente Schagen, de verkeerslijst krijgt geen aandacht, er gebeurt 
niets en we horen ook niets, het is tijd om het hogerop te zoeken.  
Dhr. Van Warmerdam zal dit binnen de gemeente aankaarten en hij zal 
Mevr. Mooy op de hoogte houden van de ontwikkelingen.  

PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 

• niets te melden. 
Ondernemend 
Callantsoog  

Monique Bosse-Langeveld 
heeft voldoende te melden: 

• alle ondernemers hebben het zwaar in deze COVID-19 periode m.u.v. 
de bakker, slager en AH; 

• alle activiteiten voor deze zomer zijn afgelast, er worden geen 
vergunningen afgegeven; 

• de activiteiten in het kader van Callantsoog 450 jaar zijn doorgeschoven 
naar dit najaar en naar 2021, mogelijk dat de historische foto-
wandelroute wel doorgang kan vinden; 

• de horeca is bezig met het maken van plannen voor het moment dat ze 
weer open mogen; 
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• zolang de horeca niet open is/mag is er ook geen toiletbezoek mogelijk, 
hoe gaat dit eruit zien als de horeca weer open mag/is; 

• men maakt plannen hoe om te gaan met de strandopgangen, parkeren, 
campings en parken, hoe de toestroom van bezoekers te reguleren 
gezien de COVID-19 maatregelen; 

• camping De Nollen gaat vanaf komende week voorzichtig open maar 
alleen voor campinggasten die beschikken over eigen sanitair; 

• de stranden zijn vooralsnog leeg; 

• de paviljoenhouders hebben gezamenlijk overleg en hebben vragen 
gesteld aan de gemeente over o.a. strandcabines, strandstoelen op 
strand etc. Mevr. Dinkla zal Mevr. Bosse op de hoogte houden over de 
plannen van de paviljoenhouders zodat ze richting de gemeente 
gezamenlijk kunnen reageren; 

• in Duitsland is het negatief reisadvies voor Nederland verlengd tot half 
juni dus tot die tijd zijn er weinig of geen Duitse toeristen te verwachten. 

Sociale 
woningbouw  
 
 
 
 

Alex Kirstein en Betty Bracht 
• vanuit de KBG is het ook even wat rustiger, er zijn enkele vergaderingen 

geannuleerd. De volgende keer zal men ook digitaal vergaderen over 
o.a. het plan voor de sportvelden; 

• de KBG wordt door de gemeente goed meegenomen in alle 
ontwikkelingen; 

• op het terrein van camping Klein Begin is men begonnen met de 
bouwontwikkelingen;  

• de bewoners van de uitgebrande woonboerderij aan de Abbestederweg 
hebben onderdak aangeboden gekregen binnen Callantsoog, een mooie 
oplossing in een voor hun zware tijd; 

Dennenweg: 
• in maart heeft WoonCompagnie een presentatie gehouden, vergroening 

is een belangrijk speerpunt in het plan, omdat de presentatie niet 
gedeeld is met de dorpsraad zal Dhr. Kirstein deze naar de dorpsraad 
sturen;  

Plan ‘t Hof van Callantsoog:  
• zie bij agendapunt 5, ingekomen en uitgaande post; 
Plan Abbestederweg/Duinroosweg: 
• inschrijving is mogelijk via Woonmatch, www.woonmatchkopnh.nl; 
• advertenties volgen in juni en oplevering is voorzien in september;  
• het gesprek met de wethouder over hoe de toewijzing vorm te geven (75 

tot 80% van de woningen zijn bestemd voor Callantsoogers of voor hen die 

economisch gebonden zijn met Callantsoog) en welke criteria gehandhaafd 
zullen worden moet nog plaatsvinden. Dhr. Vonk zal navraag doen bij de 
betrokken wethouder.  

 
13. Rondvraag 

Dhr. Van Warmerdam; 
- onlangs zijn de paden van de begraafplaats aangepast maar hierdoor werd het 

onmogelijk om met een rollator, rolstoel de begraafplaats te betreden. Er is overleg tussen 
de gemeente en contactpersoon van de begraafplaats. Vrijwilligers zullen helpen de 
paden te herstellen, het worden verharde schelpenpaden.  

Mw. Mooy; 
- toiletunit: 

o opnieuw is er niets vernomen van de gemeente, alhoewel de contactpersoon 
eerder heeft toegezegd zeker maandelijks een update te geven aan Mevr. Bracht; 

o Mevr. Bracht heeft gepoogd de contactpersoon te bereiken maar dat is niet gelukt; 
o de dorpsraad heeft vorige maand een brief geschreven aan de contactpersoon en 

hierin haar ongenoegen kenbaar gemaakt. Een kopie van de brief is gestuurd aan 
betrokken wethouder en aan de burgermeester; 

http://www.woonmatchkopnh.nl/
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o als reactie hierop is vernomen dat de officiële bezwaarperiode op 23 april is 
gesloten; 

o er is 1 bezwaar ontvangen maar of deze ook officieel is ingediend is onbekend; 
o de dorpsraad is hier ontstemd over en uit opnieuw haar ongenoegen, nu richting 

Dhr. Van Warmerdam. 
o ondertussen doen mensen hun behoefte in de bosjes ook omdat de horeca nu 

gesloten is wegens COVID-19; 
o is er mogelijk een tussenoplossing te bedenken, het plaatsen van Dixie’s 

bijvoorbeeld? 
Dhr. Van Warmerdam zal de contactpersoon aanspreken en een update vragen. Ook 
zal hij de dorpsraad terugkoppeling geven m.b.t. het mogelijk plaatsen van Dixie’s.  

Mw. Bracht; 
- maakt zich zorgen over de COVID-19 situatie in de AH. Door de week gaat het redelijk 

goed maar in het weekend zijn er gewoon teveel mensen. Mevr. Bracht heeft hierop een 
email aan de eigenaar van AH gestuurd, deze heeft beloofd zijn chefs in te lichten om de 
regels beter in acht te nemen. Mevr. Bosse voegt toe dat de situatie bij de bakker en 
slager op orde is middels lijnen en cirkels op de grond. En ook de andere winkeliers 
hebben hun maatregelen op orde. Namens de dorpsraad zal Dhr. Van der Meer een 
email aan AH sturen waarin de zorgen dat de COVID-19 maatregelen niet goed worden 
nageleefd nogmaals worden geuit. 

Dhr. Kirstein; 
- de digitale vergadering via JitsiMeet is best bevallen, de volgende keer kan het publiek 

wat hem betreft ook digitaal aanschuiven. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering. 
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 28 mei 2020 via JitsiMeet.  
 
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 


