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Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 
Website: www.dorpsraadcallantsoog.nl  

Email: keesbuzink@gmail.com  
Facebook: Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 

Secretariaat: Patrijzenweg 9,1759 GD Callantsoog 
 
 

 

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

 
Datum: Donderdag 16 maart 2017 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Kees Buzink, Adam Landman, Jaap Lashley, 

Marcel Meijer, Anneke Mooy  
 

Afwezig: Thijs Deekens m.k., Robbert van der Zee m.k. 

 
1. Welkom en mededelingen 

Mevr. Mooy opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

Mevr. Mooy is voor de vergadering gebeld door Dhr. Beemsterboer waarin hij zich afmeldde 

voor de dorpsraadvergadering. Dhr. Van der Veek zou wel aanschuiven. Verder heeft hij 

gemeld dat Dhr. E. Franke niet langer de projectleider is van het woningproject Denneweg. 

Het is niet bekend wie zijn functie heeft overgenomen. 

Noot na de vergadering: Dhr. Van der Veek is niet gekomen. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Mevr. Provily 
- Spreekt namens de bewoners Denneweg/Duinroosweg. Zij zijn zeer ontstemd over het 

feit dat de gemeente voornemens is een kleinschalig woningproject te realiseren (13 
woningen). Zij insinueren dat de Dorpsraad dit met de gemeente bekonkeld heeft in een 
achterkamertje. Dit is onjuist. De Dorpsraad is geïnformeerd over dit project en heeft de 
gemeente voorgesteld een openbare informatieavond te organiseren zoals ook met 
andere onderwerpen is gebeurd zoals de bouwplannen van AH. De Dorpsraad neemt 
afstand van termen ‘achterkamertjespolitiek’ en ‘verlengstuk van de gemeente’. Zie voor 
de toespraak onderaan dit document.  

Dhr. P. Drieenhuizen; 
- De onveilige situatie voor overstekende fietsers op de rotonde nabij de Stolperbrug. De 

Dorpsraad heeft antwoord ontvangen van de gemeente. Men gaat de situatie opnieuw 
bekijken. Zie verder bij 5, ingekomen en uitgaande post. 

- Bij de Kruisweg / Abbestedeweg hingen de bordjes goed. Van de fietsersbond is nog 
geen reactie ontvangen. Zie actie 106. 

- Op o.a. de Uitlandseweg en Westerweg wordt hard gereden met grote brede trekkers. 
Fietsers en wandelaars lopen gevaar omdat de berm erg slecht is. Er zijn veel diepe 
gaten. 1x per 2 maanden is er een overleg met gemeente, politie etc. Dhr. Buzink heeft 
nog geen reactie ontvangen op zijn eerdere mail. Hij zal de status opvragen. Zie actie 
111.  

Dhr. Hoep; 
- Heeft een stukje in De Omroeper geschreven over de strandzones en huisjes op het 

strand nav een aantal krantenartikelen. Opnieuw zijn hierover gesprekken gaande 
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tussen verschillende organisaties zoals natuurverenigingen, provincie, gemeente, 
bedrijfsleven etc. De Dorpsraad kan geen actiegroep opstarten en vraagt daarom aan 
Dhr. Hoep of hij dat wil doen. Dhr. Hoep zal een opzet maken en contact opnemen met 
de gemeente. Een informatieavond organiseren is een goed begin. Uit de vorig jaar 
gehouden enquête is gebleken dat 67% van de bewoners tegen 
overnachtingsmogelijkheden op het strand is. 

 

4. Vaststellen notulen van 16 februari 2017 
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. 
 

5. Ingekomen en uitgaande post 
- Antwoord mbt hekjes uitkijktoren Groote Keeten: Dhr. Buzink heeft foto’s toegestuurd. 

Men gaat de situatie bekijken en hekjes plaatsen. 
- Antwoord mbt wateroverlast Kiefteglop: Wat betreft de wateroverlast op het 

parkeerterrein Kiefteglop kan ik melden dat er binnen nu en twee weken grindpalen 
wordt aangelegd. Deze zorgen er voor dat de doorlatendheid van de bodem verbeterd 
en het water makkelijker kan infiltreren in de grond. Hierdoor blijft er (waarschijnlijk) 
geen water meer staan.  

- Antwoord mbt lantaarns Kiefteglop, deze lijken de hele nacht te branden maar het licht 
gaat gedurende de nacht met een percentage naar beneden. Vanaf 23 uur naar 50% en 
daarna nog lager naar 40% en 30%. 

- Antwoord mbt handhaving Hoek Zuidschinkeldijk. Men is hier van bewust en men rijdt er 
vaker langs met handhaving. Dit is een maatschappelijk probleem en is onder de 
aandacht van de gemeente. De Dorpsraad zal de gemeente verzoeken een afvalbak te 
plaatsen.   

- Antwoord mtb breuken in het fietspad. Beheerder wegen gaat kijken naar het fietspad 

en zal de bevindingen naar de provincie sturen. 
- Antwoord mbt wandelpaden ouderengroep Goeree. Onderhoudsdienst gaat kijken en 

indien nodig opknappen. 
- Antwoord mbt oplaadpunten elektrische auto’s. Gemeente denkt niet dat dit haalbaar is. 

De Dorpsraad wil zich toch sterk maken voor enkele oplaadpunten in Callantsoog en 
Groote Keeten. 

- Antwoord mbt verzoek openbare toiletten en douches. Bij de aanleg van het Dorpsplein 
is dezelfde vraag (voor openbare toiletten) ook aan de orde geweest. De Raad heeft 
toen het verzoek expliciet afgewezen. Daarom kan het College uw verzoek niet 
honoreren. De Dorpsraad neemt hier overigens geen genoegen mee en zal opnieuw in 
gesprek gaan. 

- Antwoord mbt deelname werkgroep strooien. Tav gladheidsbestrijding kunnen wij u in 
contact brengen met onze beleidsmedewerker verkeer, vervoer en wegen. Op de 
website van de gemeente staat overigens het beleid hierover: 
http://www.schagen.nl/bestuur-organisatie/gladheidsbestrijding_44195/ 

- Antwoord mbt kijkspiegel Stolperbrug. De fietsoversteken zijn in beheer van de provincie 
en voldoen volgens aan de richtlijnen die hiervoor gelden. Alle markering en bebording 
is aanwezig. Dhr. Buzink zal laten weten dat het een andere locatie betreft.  

- Antwoord mbt waterberging Boskerpolder. Dit staat nu inderdaad vol. Heeft te maken 
met waterdichtheid van het gebied. Even wachten op goedkeuring en dan laten ze deze 
leeglopen.  

- Antwoord mbt overlast driehoeksborden. Onderhoudsdienst verwijderd deze direct 
wanneer ze overlast geven. 

- Antwoord mbt ontsluitingsweg wijk "Maarten Mooijstraat " Er bestaan op dit moment 
geen plannen om deze wijk op een andere manier te ontsluiten. 

- Antwoord mbt lantaarns Schoolweg. Met de heer Guus Kok is hierover met u overleg 
geweest. 

- Antwoord mbt de verkeersdrempel kruispunt Vloedlijn en Abbestedeweg. Eerst duidelijk 
krijgen over welke drempel het gaat. 

http://www.schagen.nl/bestuur-organisatie/gladheidsbestrijding_44195/
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- Antwoord mbt het zebrapad in Groote Keeten. Deze is zwaar vervaagd en kan voor 
problemen zorgen. Wij zullen dit doorgeven aan de provincie om de strepen weer beter 
aan te brengen. 

- Antwoord mbt de vluchtheuvel op de Duinweg ter hoogte van de vooroever die zeer 
slecht zichtbaar als het donker / mistig is. Verzoek om een lantaarnpaal. Vraag zal bij de 
provincie worden voorgelegd en tevens vragen of ze de vluchtheuvel beter willen 
aangeven (verven). 

- Antwoord mbt diepe gaten naast wegdek in de Duinweg richting Groote Keeten. 
Wegbeheerder is provincie, dit wordt gemeld. 

- Antwoord mbt betere / meer controle op landbouw voertuigen op zichtbaarheid, snelheid 

en afmetingen. Handhaving is taak van de politie. Dit zal worden gemeld aan hun. 

- Antwoord mbt obstakels Bakkerij v/d Ploeg Dorpsplein. De twee parkeervakken gaan 

iets naar achteren en voor de slagerij komt er 1 parkeervak bij. Daartussen komt een 

bankje of twee blokken.  

 

- E-Fiber Glasvezel heeft verzocht of de Dorpsraad zich actief wil inzetten voor het 

werven van klanten. De Dorpsraad zal hier niet op ingaan. Dhr. Buzink zal dit 

terugkoppelen aan E-Fiber. Actie 127. 

 

- Mevr. Bakker-Modder is bezig met een burgerparticipatie actie om de speeltuinen in 

Callantsoog een opfrisbeurt te geven en zoekt daarbij ondersteuning vanuit de 

Dorpsraad. Er is budget beschikbaar vanuit de gemeente. Dit moet wel in 2017 gebruikt 

worden. Dhr. Buzink zal terugkoppelen dat de Dorpsraad haar actie ondersteunt en zal 

haar vragen ook de speeltuinen in Groote Keeten mee te nemen. Actie 128. 

6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Adam Landman 

 De jaarrekening is bijna afgerond. De kascommissie bestaat uit   
Dhr. Buzink en Dhr. Meijer. 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 

 Na wat vertraging aan het begin van het project is de zandsuppletie 
nu afgerond.  

 Het overleg met de aannemer en andere betrokkenen verliep prima. 

 Een klacht over geluidsoverlast (piep op shovels) is tot volle 
tevredenheid van aannemer en bewoners opgelost. 

 Later dit jaar zal de vooroeversuppletie worden aangebracht. 

 Bovenaan de trap op het Dorpsplein zijn de treden opnieuw 
aangelegd en is een leuning geplaatst. De grote gedeelte van de 
trap is voorzien van een extra leuning en zijn er anti-slip strips 
aangebracht. 

 Het uitkijkpunt is bijna gereed. Het is nu al prachtig. Het 2e  water 
van het Zwanenwater is te zien. 

 Dhr. Hoep en Dhr. P. vd Berg hebben contact gehad over de 
stuifgaten in de duinen. De duinen zijn verboden gebied echter er 
wordt niet gehandhaafd. Tenzij uitdrukkelijk nodig wordt er geen 
helm geplant. 

 Langs de weg wordt geen prikkeldraad aangebracht maar een 
enkele draad. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Heeft contact opgenomen met de bedrijfsleider van de AH om 
praktische afspraken te maken voor de boodschappenservice. Zie bij 
actie 107.  
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Jeugdbeleid Marcel Meijer  
Dhr. Meijer is bij de Hyksos geweest en heeft met een aantal 
vrijwilligers gesproken. Er is veel jeugd. Er is ook een overleg geweest 
tussen de gemeente en de Hyksos. Dhr. Meijer zal hier de volgende 
keer over terugkoppelen.  

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
Zie voor de diverse antwoorden mbt de verkeerspunten bij 5, 
ingekomen en uitgaande post. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens 

 De volgende activiteiten staan voor komende zomer op de agenda; 
28-05: Visroken 
11-06: Foodfestival 
01-07: Life tafelvoetballen 
09-07: Kunstmarkt (o.v.b.) 
16-07 Oudhollandse en kinderspelen 
21 t/m 23-07: Oog op pop 
30-07: Waterspelen 
05-08: Jazz festival 
06-08: Kinderspelen 
19-08: Tropical festival 
21-08: Brandweer spuitdag (o.v.b.) 

Sociale 
woningbouw  

Kees Buzink en Marcel Meijer 

 Zie agendapunt 3, gelegenheid tot inspreken. 

 De Dorpsraad verzoekt iedereen mee te denken en naar de 
informatieavond Denneweg/Duinroosweg te komen. Kom met 
zoveel mogelijk vragen/opmerkingen/tips/ideeën/bezwaren. De 
informatie over datum/tijd/locatie zal in De Omroeper worden 
geplaatst.  

 
7. Voortgang en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
21042016 077 Boskerpolder/Roompot. Geen directe actie op dit moment 

maar dit punt wel aanhouden op de actielijst. 
  

20102016 
 
17112016 
 
15122016 
19012017 
16022017 
 
 
 
16032017 

106 Brief aan de gemeente over de gevaarlijke situatie voor 
fietsers Abbestederweg/Kruisweg. 
Brief met foto is verstuurd. Verzoek om het bord eerder te 
plaatsen en te verlagen naar leeshoogte van de fietser. 
Nog geen reactie ontvangen. Aanhouden. 
Nog geen reactie ontvangen. Aanhouden. 
aanhouden 
De afdeling Veilig Verkeer van de gemeente Schagen 
heeft aangegeven dat het bord op een prima plek staat. 
De Dorpsraad wil dit bespreken met de Fietsersbond.  
Dhr. Buzink zal contact opnemen met de Fietsersbond.  

Kees  

17112016 
 
 
 
15122016 
19012017 
 
16022017 
 
 
 
 

107 Dhr. Van Vuure vragen of hij wil meedenken over een 
gratis boodschappenservice voor de ouderen in 
Callantsoog naar het voorbeeld van de supermarkt in         
’t Zand.  
Dhr. Buzink zal dit nog aankaarten bij Dhr. Van Vuure. 
Dhr. Buzink is nog niet in de gelegenheid geweest om dit 
bij Dhr. Van Vuure aan te kaarten.  
Dhr. Buzink heeft de bedrijfsleider van AH hierover 
gesproken. Mevr. Ten Boekel zal nu contact opnemen met 
de bedrijfsleider van AH om praktische afspraken te 
maken. 

Gerda  
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16032017 AH staat open voor een bezorgservice in Callantsoog 
maar alleen als de mensen zelf boodschappen doen en 
boven een bepaald bedrag besteden. Deze zienswijze 
voldoet niet geheel aan de verwachtingen van de 
Dorpsraad. Mevr. Ten Boekel heeft daarom contact 
opgenomen met de SPAR in ’t Zand. Deze nemen 
telefonisch en online bestellingen aan en bezorgen 1x per 
week gratis in Callantsoog. Betalen kan per pin of contant. 
Voor een extra bezorging in dezelfde week worden wel 
kosten gerekend. Mevr. Ten Boekel zal de SPAR vragen 
deze informatie in De Omroeper te plaatsen.  

17112016 
 
 
15122016 
19012017 
 
 
16022017 
16032017 

111 Gemeente en de fietsersbond aanschrijven mbt de 
onveilige situatie voor fietsers door de werkzaamheden op 
de verschillende velden/boerenland.  
Brief is nog niet uitgestuurd. Aanhouden. 
De brief is verzonden. de fietsersbond heeft 
geïnventariseerd in de gemeente. De rapportage moet 
nog volgen. 
Idem. 
Dhr. Buzink zal de rapportage opvragen. 

Kees  

17112016 
 
 
15122016 
 
 
 
 
19012017 
16022017 
 
 
 
 
 
 
 
16032017 

112 Bezoek brengen aan H&G Exporttractors om te vragen of 
de opstelling van de machines anders kan om zo de 
verkeersveiligheid te bevorderen. 
Dhr. Meijer en Dhr. Buzink hebben gesproken met de 
ondernemer. Het was een goed gesprek. Er zijn plannen 
voor nieuwbouw/herinrichting zodat de voertuigen droog 
en uit het zicht kunnen staan. E.e.a. kost wel even tijd. De 
DR houdt vinger aan de pols. 
Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Aanhouden. 
Dhr. Meijer heeft een tweede bezoek gebracht aan H&G 
Exporttractors. Hij heeft nogmaals gewezen op de 
gevaarlijke verkeerssituatie, de rommelige aanblik en de 
milieuverontreiniging door het mogelijk lekken van 
brandstof en olie. Mocht de situatie bij een volgend 
bezoek van de Dorpsraad niet aanzienlijk verbeterd zijn 
dan zal de Dorpsraad e.e.a. overdragen aan de 
gemeentelijke handhavers.  
De Dorpsraad heeft melding gemaakt bij de gemeente 
over de overlast. De gemeente gaat hiermee aan de slag. 

Kees en 
Marcel 

 

17112016 
 
 
 
 
 
 
15122016 
 
 
 
 
 
19012017 
 
 
16022017 
 
 
 
 
16032017 

113 Brief aan gemeente over de drie ‘open’ punten nav het 
veldbezoek van B&W. 
De betonblokken bij Van der Ploeg (burgermeester ook in 
kopiëren); 
Handhaving; 
Plas water op parkeerplaats Kiefteglop. 
De brief is verstuurd.  
De beheerders Guus Kok en Gerard Glas hebben met 
Dhr. Meijer en Dhr. Buzink een rondje gelopen. Er komt: 
Een 2e leuning op de trap; 
Verlichting links en rechts van de trap; 
De treden bovenop zullen worden aangepast. 
Nog geen reactie ontvangen of activiteit waargenomen. 
Dhr. Buzink zal een herinnering aan beide heren sturen en 
ook aangeven dat de verlichting op de parkeerplaats 
Kiefteglop na 22/23 uur wel minder kan. 
Aan de geïnventariseerde punten uit het werkbezoek van 
5 oktober jl. is nog geen start gemaakt. Ook nogmaals 
aandacht voor de plas water en de overdadige verlichting 
op parkeerplaats Kiefteglop. Dhr. Buzink zal een 
herinnering sturen aan de heren Kok en Glas. 
Zie bij 5, ingekomen en uitgaande post. 

Kees  
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15122016 
 
 
 
19012017 
 
16022017 
 
16032017 

115 Brief aan de gemeente met verzoek lantaarnpaal te 
plaatsen bij de entree van de Zeereep. Bij inrijden vanaf 
de Abbestederweg is deze gewenst aan de linkerkant.  
Dhr. Buzink heeft het verzoek telefonisch gemeld bij de 
gemeente.  
Aanhouden.  
Dhr. Beemsterboer geeft aan dat de komende 2 jaar alle 
lantaarnpalen worden voorzien van led-verlichting. 
De gemeente laat weten dat zij tijdelijk één lichtmast op de 
T-splitsing Zeereep / Abbesterderweg voorzien van een 
LED lamp. De verwachting is dat deze lamp meer en 
gelijkmatiger licht op de straat geeft. Indien dit toch 
onvoldoende blijkt, dan zullen zij alsnog een lichtmast 
bijplaatsen. Vanaf medio 2017 tot eind 2018 zal de 
bestaande openbare verlichting in de gehele gemeente 
vervangen worden door LED. Het is nog niet te zeggen 
wanneer de Zeereep / Abbesterderweg wordt voorzien. 

  

15122016 
 
 
19012017 

116 Bij Bel&Herstel melding maken van de duinrozen nabij 
Hoeve Afrika. Driekwart van het fietspad is hiermee 
begroeid. 
Aanhouden tot de zomer als de duinrozen in bloei staan. 
In de winterperiode is er geen overlast van de duinrozen. 

Kees  

19012017 
 
 
 
16022017 
16032017 

122 Brief aan de gemeente en (opnieuw) melding maken van 
de overlast van de driehoeksborden.  
Het probleem is bekend bij de gemeente. Er zijn al diverse 
discussies over gevoerd. Driehoeksborden mogen niet 
zomaar om alle lantaarnpalen worden geplaatst.  
Zie bij 5, ingekomen en uitgaande post. 

Kees  

19012017 
 
 
16022017 
 
 
16032017 

124 Met Dhr. Van Vuure spreken en hem aanmoedigen aan de  
chauffeurs een A4tje mee te geven met de voorgestelde 
rijroute/plattegrond.  
De DR heeft dit aangekaart maar zonder succes. Dhr. 
Beemsterboer geeft aan hierover met Dhr. Van Vuure te 
zullen bellen.  
Aanhouden. 

Dhr. 
Beemsterboer 

 

16021017 
 
16032017 

126 Contact opnemen met Hotel Het Zwaantje, Dhr. Grit, 
omdat de afzuiger veel geluid/zingend geluid produceert. 
Hotel Het Zwaantje heeft laten weten dat zijn in april 2016 
bezocht zijn voor een geluidscontrole in opdracht van de 
gemeente. Het hotel voldoet aan de gestelde 
geluidsnormen zo is gebleken uit de metingen die zijn 
gedaan.  

Anneke  

16032017 127 Aan E-Fiber Glasvezel laten weten dat de Dorpsraad geen 
interesse heeft zich actief in te zetten om klanten te 
werven. 

Kees nieuw 

16032017 128 Mevr. Bakker-Modder beantwoorden ivm opfrissen 
speeltuinen Callantsoog. Haar vragen ook de speeltuinen 
in Groote Keeten mee te nemen.  

Kees nieuw 

16032017 129 Bij de gemeente melden dat de laad- en losplaatsen nabij 
Restaurant Brasil na 11 uur gebruikt worden om 
bloembakken te plaatsen. 

Kees nieuw 

16032017 130 Bij de gemeente het veegplan voor Groote Keeten 
opvragen. 

Kees nieuw 

 
10. Rondvraag 

Dhr. Meijer; 
- Is blij met de opkomst en inbreng van vanavond en hoopt op veel betrokkenheid vanuit 

het publiek. Als tip geeft hij mee te gaan kijken bij het uitkijkpunt in wording. Vanaf het 
uitkijkpunt is namelijk het 2e water in het Zwanenwater te zien. Dat is een prachtig 
gezicht.  
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Mevr. Ten Boekel; 
- Na 11 uur in de ochtend worden de laad- en losplaatsen bij Restaurant Brasil voorzien 

van bloembakken. Laden en lossen kan dus niet meer op de bestemde plekken maar 
moet derhalve op de weg. Dhr. Buzink zal hiervan melding maken bij de gemeente via 
de website. Actie 129. 

- Is op 20 april afwezig. 
Dhr. Van Ravenszwaaij; 
- Tipt de Dorpsraad om aan te schuiven bij de verschillende commissievergaderingen o.a. 

de commissie ruimte. Daar is bijvoorbeeld gesproken over de driehoeksborden. 
Dhr. Kooijman; 
- Vraagt of het veegplan van Groote Keeten beschikbaar is. Dhr. Buzink zal het veegplan 

Groote Keeten bij de gemeente opvragen. Actie 130. 
Dhr. Lashley 
- Is de komende weken op vakantie en zegt af voor de volgende Dorpsraadvergadering.  

 
11. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 20 april 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toespraak bewoners Denneweg: 
Goedenavond leden van de Dorpsraad, omwonenden Denneweg en Duinroosweg en andere 
aanwezigen. 
Namens de omwonenden en mijzelf wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om het woord tot u 
te richten. 
Zoals  u waarschijnlijk in de wandelgangen van Callantsoog en  inmiddels ook heeft kunnen lezen in de 
Schager courant, zijn wij, de omwonenden van De Denneweg/Duinroosweg en Op Goeree boos en zelfs 
verdrietig!!!! 
Wij zijn boos omtrent het feit dat ook wij vanuit diezelfde wandelgangen van Callantsoog hebben 
moeten vernemen dat er in een vergevorderd stadium plannen zijn gemaakt om het stukje groen, 
gelegen tussen onze woningen te bebouwen. 
Sterker nog het bouwplan ligt al klaar en de geruchten gaan dat er eind van het jaar een 13 tal woningen 
worden gebouwd. 
Vanmorgen lees ik in de courant dat er in april een informatieavond zal gaan plaatsvinden. 
Had de gemeente onder leiding van Jelle Beemsterboer ons dan willen mededelen dat er al een 
bouwplan klaarligt en dat er aan het eind van het jaar gebouwd gaat worden? 
Het is in onze beleving de omgekeerde wereld ofwel de wereld op zijn kop. 
Dat er een schrijnend tekort is aan sociale woningbouw is ons inmiddels duidelijk. 
Leden van de Dorpsraad, waarom hebben jullie niet met behulp van bijv. het omroepertje een oproep 
aan onze dorpsgenoten gedaan om ons mee te laten denken over een eventuele geschikte locatie voor 
sociale nieuwbouwwoningen? 
Misschien, zeker weten doe je nooit, zou deze oproep hebben geleid tot nieuwe inzichten. 
Wij vragen ons af hoe  de ontwikkeling van dit bouwproces  “De Dorpsraad” in zijn werk is gegaan… 
Dan ga ik voor mijzelf visualiseren en nadenken.. 

Data 2017, altijd op donderdag, 19.30 uur, 
Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

19 januari 15 juni 

16 februari 21 september 

16 maart 19 oktober 

20 april 16 november 

18 mei  21 december 
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Lopen jullie een rondje met misschien uw hondje en denken jullie dan heeee daar ligt zowaar nog een 
stukje groen, daar kunnen wellicht een aantal huizen op worden gebouwd. 

- En wat maakt het dan uit dat de senioren wonend Op Goeree zo dadelijk aan de achterzijde 
aankijken tegen geparkeerde auto’s en rijen met huizen.. 

- En wat maakt het dan uit dat de bewoners van de Denneweg aan de zijde van het Dennenbosje 
zo dadelijk hun vrije uitzicht kwijt zijn en niet meer tegen die mooie Seinpost aankijken, maar 
tegen een rij huizen van ongeveer zes meter hoog. 

- En wat maakt het dan uit dat de overige omwonenden allemaal hun vrije uitzicht kwijt zijn en de 
waarde van een aantal huizen zal verminderen. 

- Wat maakt het uit dat het verkeer in ons wijkje vele malen drukker zal worden en dat de auto’s 
die het nieuwe buurtje verlaten, met de koplampen schijnen in de woonkamers van de aan de 
overzijde gelegen woningen aan de Denneweg 

Vervolgens wordt deze mogelijkheid teruggekoppeld aan onze vriend wethouder Jelle Beemsterboer, 
die maar wat graag in achterkamertjes meewerkt om een bouwplan te laten ontwikkelen. 
Waarom zeg ik achterkamertjes, omdat ik uit ervaring spreek dat de werkwijze m.b.t. het bouwproject 
Dorpsweg 28 op volstrekt dezelfde wijze heeft plaatsgevonden. 
Beemsterboer is degene die ten koste van alles en iedereen punten wilt scoren want hij heeft wonen, 
huisvesting en ruimtelijk ordening in zijn portefeuille. 
In onze beleving hoort De Dorpsraad  er te zijn voor al zijn inwoners en niet in dezen alleen voor de 
woningzoekenden. 
Vanmorgen zei een buurtbewoner tegen mij Deze Dorpsraad begint zo langzamerhand op een 
verlengstuk van de gemeente te lijken. 
Dames en heren; 10, 20, 30, 40, 50 jaar geleden hebben wij allen een huis gekocht op basis van het 
plekje. 
Daar hebben wij met elkaar jarenlang hard voor gewerkt en keurig WOZ belasting voor betaald. WOZ 
belasting op basis van ons huis en het plekje waar we wonen. 
Het mooie en ruimtelijke plekje waar wij nu wonen wordt ons met de bouw van deze woningen 
grotendeels afgenomen. 
Een spaarzaam stukje groen binnen onze dorpskern moet worden opgeofferd aan 13 woningen. 
Woningen waarvan we nog maar moeten afwachten of ze bewoond gaan worden door 
alleenstaanden, gescheiden of andere woningzoekende uit Callantsoog. 
Waar we bij moeten stilstaan is dat de problematieken met betrekking tot de beschikbaarheid van 
woningen  vele malen dieper ligt geworteld. 
Senioren blijven noodgedwongen langer in hun eigen/huur huizen wonen..  
Vroeger bestond er veel meer doorstroming naar seniorenwoningen en bejaardentehuizen. Nu moet je 
van alles mankeren wil je ervoor in aanmerking komen. 
Huwelijken, één op de twee a drie huwelijken eindigt in een echtscheiding, deze groep deelt zich en een 
deel van hen moet worden voorzien van een woning. 
Hypotheken zijn niet of moeizaam te verkrijgen en dit geldt zeker voor mensen die alleenstaand zijn. 
Dit probleem los je niet zomaar op met de bouw van 13 woningen. 
De bouw van deze 13 woningen op een zeldzaam stukje groen is slechts een druppel op een gloeiende 
plaat, waarbij ons inziens volledig door jullie en de gemeente wordt voorbijgegaan aan al die mensen 
die jarenlang met zooo ontzettend veel plezier in ons wijkje wonen. 
Dank jullie wel voor jullie aandacht! 
 
 


