
 
Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden, 
 
Laat ik mij allereerst aan u voorstellen; 
Ik ben René de Kip en woon met mijn echtgenote en kinderen inmiddels 24 jaar aan 
de Denneweg in Callantsoog. 
 
Mij is meerdere keren is aangeven door bewoners dat inspreken geen zin heeft 
omdat CDA en VVD alleen maar spreken over bouwen, bouwen en nog eens 
bouwen. Het begint inmiddels duidelijk te worden dat we niet worden gehoord, de 
wil is blijkbaar ook niet aanwezig, is dit de nieuwe “DEMOCRATIE” 
 
Hierbij toch ons verhaal en gedachte over de voorgenomen bouwlocatie Denneweg, 
Duinroosweg en Op goeree  
 
Er is veel onrust ontstaan na de informatie avond op 30 juni 2017. Vooral na de 
uitspraak van Dhr. Beemsterboer die tijdens deze avond ten overstaande van meer 
dan 100 aanwezigen de woorden sprak “wanneer wij geen voorstander zouden zijn 
van de bouw, dan zou het hele plan niet doorgaan ”  
 
Na afloop van deze avond bleek het overgrote deel van de aanwezigen (meer dan 
90%) tegen de bebouwing te zijn. De fractie leden die aanwezig waren zeiden 
“gelukkig” dit plan gaat niet door. 
 
Hoe hoog is naar het oordeel van de gemeente de woningnood in Callantsoog?   

- De Woningstichting Den Helder heeft nog niet zolang geleden (2015/2016) 14 
sociale huurwoningen verkocht. (Brederodestraat) 

- Na de herindeling van Callantsoog zijn er door de gemeente nog eens 10 
sociale huurwoningen verkocht en zelfs nu nog staat één huurwoning aan de 
Zeeweg te koop.  

- Er is een inventarisatie gedaan over huizen die onttrokken worden aan de 
woningmarkt. De teller staat inmiddels al rond de 100 huizen die ingezet 
worden om recreatief te bewonen. 

- In Den helder worden zelfs complete straten afgebroken ivm leegstand!  
- In de woonvisie 2014-2018 van de gemeente waren twee nieuwbouw locaties 

opgenomen te weten de Dorpsweg en de Abbestederweg.  
Hoe hoog is de woningnood als pas in 2019/2020 wellicht aan de 
Abbestederweg sociale huurwoningen worden gebouwd. 

- Als de nood zo hoog is waarom dan de wervende campagnes van Dhr. 
Beemsterboer, met de oproep “Jeugd schrijf je snel in” of zijn er misschien 
toch te weinig inschrijvingen? 

- Tijdens de presentatie van de voorgenomen plannen aan de 
Abbestederweg/Duinroosweg waren geen jongeren te bekennen. Een 
medewerkster van de wooncompagnie verkondigde dat zij was geschrokken 
van het feit dat ontzettend weinig jeugd stond ingeschreven. 

 
 



 
 
Moet daarvoor de grond aan de Denneweg worden bebouwd, ons dierbare stukje 
groen? Had de gemeente meer belangstelling voor de opbrengsten uit de verkoop 
van de woningen dan voor de woningzoekenden in het dorp. 
 
In de notitie van de gemeente staat  vermeld, dat er is gezocht naar een locatie waar 
snel goedkope huurwoningen kunnen worden gebouwd. 
 
Welnu dat hebben wij geweten. 
 
Dat snel betekent in dit geval dat door de gemeente nooit met de belanghebbenden 
is overlegd over de noodzaak/wenselijkheid om te komen tot dit bouwplan. De 
bewoners zijn alleen geconfronteerd met tekeningen over de te bouwen woningen. 
Van een overleg over onze wensen/ bezwaren is geen sprake geweest. Verzoeken 
daartoe en nakoming van afspraken/toezeggingen zijn nooit gehonoreerd. 
 
 
Is  hier sprake van zorgvuldig bestuur? De beslissing van de gemeenteraad werd niet 
gevolgd door een overleg met belanghebbenden.  
 
Eindelijk een goed initiatief “De Klankbordgroep” 
 
De ingestelde klankbordgroep kijkt onder andere naar goede bouwlocaties in ons 
dorp. De kleine locaties vallen al snel af omdat er veel betere locaties zijn met veel 
potentie. De betere locaties worden goed gewogen en zullen worden geadviseerd 
aan de gemeente. 
 
Wat is hier gaande:  is de gemeente Schagen bevooroordeeld? of is hier sprake van 
een tunnelvisie, prestige? Wat ons betreft mag u het zelf invullen.  
 
Uw Raad is van mening dat bij Schagerbrug buiten de bebouwde kom moet worden 
gebouwd. Waarom zoekt u voor Callantsoog niet een dergelijk oplossing. 
 
Met de realisatie van het nu bekende bouwplan bij de Denneweg wordt dit het 
dichtst bebouwde stuk grond van Callantsoog en misschien wel van de gehele 
gemeente Schagen. Het DORP Callantsoog met stadsbebouwing, opgevuld met 
auto’s! 
 
Waar gaat dit naartoe… 
 
Dank voor uw aandacht! 
 
 


