
 

 

Geachte .................. 
 
Mijn naam is Cees Hoep en ik spreek hier vanavond als voorzitter van de Dorpsraad Callantsoog en 
Groote Keeten. 
Sinds september 2018 ben ik lid van de Dorpsraad en vanaf 1 januari 2020 in de hoedanigheid van 
voorzitter. 
In deze hoedanigheid wil ik hier vanavond vooral de gevoelens van mijn mede dorpsraadsleden en 
van de inwoners van Callantsoog vertolken. 
Want deze voelen zich namelijk door de gemeente Schagen niet meer serieus genomen. 
Deze raadsvergadering is de laatste van 2020. Een jaar dat wij graag willen vergeten. het is ook een 
jaar wat ons heeft geleerd wat het betekent als niet alles meer gaat en verloopt zoals wij graag 
zouden willen. En dan komen de knelpunten en onvolkomenheden in een dorp als Callantsoog snel 
boven water drijven. 
Daarom wil ik vanavond een paar van deze hete hangijzers benoemen. 
Helaas heb ik namelijk moeten concluderen dat de samenwerking  met de gemeente Schagen veel te 
wensen overlaat. 
De inzet van een Gebiedscoördinatoren heeft totaal geen vruchten afgeworpen. Hij fungeert slechts 
als doorgeefluik naar beide kanten en kan geen invloed uitoefenen op de betreffende ambtenaren , 
om bepaalde zaken die voor Callantsoog en Groote Keeten belangrijk zijn, niet op z’n beloop te laten. 
Want dat is , beste mensen , wat er gebeurt. Dingen worden op z’n beloop gelaten , niet serieus 
genomen en soms zelfs gewoon GENEGEERD 
En als er dan eindelijk eens een antwoord komt,  heeft dat meestal HEEEEEL  lang op zich laten 
wachten en is het bijna altijd een negatief antwoord. 
Kleinere dingen , zoals een bankje vervangen dat totaal verrot is , onderhoud plegen aan de Boei, 
dode bomen vervangen op een parkeerterrein , maar vooral ook hele belangrijke zaken zoals de 
realisatie van een openbaar toilet, de aanleg van een voetpad naar het Zwanenwater. Zaken die de 
openbare veiligheid en de gastvrijheid belemmeren, de Gemeente doet er NIETS aan en laat het 
OPZ’N BELOOP!!!!! 
En als we dan eindelijk na maanden van radiostilte in het proces van het openbare toilet 
,bijvoorbeeld  eens een bericht krijgen , is dat opeens van een totaal andere persoon dan die 
waarmee me altijd contact hadden. En die heeft het dan over het toilet in PETTEN nota bene in plaats 
van Callantsoog. Wat een des interesse wordt hier mee aangetoond, het is gewoon SCHANDALIG!! 
En ook nu , na de bezwaarperiode voor de locatie van het toilet, is het weer volledig stil. Het duurt en 
het duurt en soms denk ik, ga ik nog wel een keer beleven. 
Men doet het nu voorkomen bij de gemeente alsof de Dorpsraad die plek naar voren had geschoven 
maar niets is minder waar. Wij hadden aan de betreffende  ambtenaar van destijds, in 2017, 3 totaal 
andere locaties aangewezen en uiteindelijk kwam de gemeente met een andere locatie aanzetten,  
die dus nu door bewoners is afgewezen. Ik heb de betreffende wethouder hier ongeveer een maand 
geleden over gesproken en een locatie geadviseerd die hoogstwaarschijnlijk geen bezwaren zal 
oproepen, maar ik hoor weer helemaal niets van hem. Ja en dat is toch eigenlijk heel erg , dames en 
heren , want nu zitten we straks in het seizoen 2021 in Callantsoog NOG STEEDS zonder toilet. 
Het is niet alleen erg , maar het is SCHANDALIG. 
Net zo SCHANDALIG als het is dat we in Callantsoog de toeristen niet veilig naar het Zwanenwater  
kunnen laten lopen, want er is geen voetpad. Men moet  over het fietspad lopen langs de weg.  
JAREN vragen we daar al om. En weet u wat de gemeente zegt, ??? 
Ze zeggen, er gebeurt toch nooit wat daar? Gaan jullie eerst maar fotos maken van de situatie. Het is 
te gek voor woorden. Nu , de situatie is als volgt: het fietspad is al redelijk smal ,  en op dat smalle 
fietspad moeten de voetgangers de 600 meter van en naar het Zwanenwater overbruggen. Met in de 
zomer , in de berm geparkeerde auto’s, racende racefietsers en wat dacht u tegenwoordig van de E 
Bikes?????? Die rijden ook wel 30 km per uur. LEVENSGEVAARLIJK!!!! Om daar te lopen. 
Er is zat plaats en ruimte voor een voetpad  zowel aan de rechter als de linkerkant van de weg. Maar 
de gemeente doet HELEMAAL NIETS dames en heren HELEMAAL NIETS!!! SCHANDALIG !!!! 



 

 

Bij de gemeente Schagen heeft men niet zo veel belangstelling voor Callantsoog en Groote Keeten.  
Wij zijn 2 badplaatsen en willen ons als zodanig van onze beste kant tonen maar het  begrip ,” service 
verlenen “ aan de toeristen draagt  men bij de gemeente niet hoog in ‘t vaandel. Het opeens 
weghalen van de hondenuitlaatzakjes en het gebrek aan een openbaar toilet getuigen hiervan. 
Wat wel hoog in ‘t vaandel wordt  gedragen door de gemeente Schagen  is het innen van de 
toeristenbelasting. 
DAAR MOET TOCH IETS TEGENOVER STAAN!!!! 
Dat  begrijpt  u toch wel.!!!   Het afgelopen jaar 
heeft aangegeven wat er gebeurt als de toeristen wegblijven. 
Het verdienmodel was voor de ondernemer, de bewoners maar vooral voor de gemeente 
verdwenen. 
Iedere zichzelf respecterende badplaats heeft toch een openbaar toilet!!! 
Ik als inwoner van Callantsoog schaam me ervoor dat wij die voorziening in ons mooie dorp niet 
hebben en ik verzoek de burgemeester  en wethouders om toch meer interesse te tonen in uw 
melkkoe, Callantsoog,  en uw ambtenaren aan te sporen om de Dorpsraad serieus te nemen en in 
ieder geval MET RESPECT te behandelen want dat verdienen wij. Maak als gemeente werk van 
Callantsoog  en Groote Keeten, geef ons de middelen en wij kunnen u ondersteunen.  Gemeente 
Schagen , werk  samen met de Dorpsraad  !! 
Dank voor uw aandacht. 
Cees, 
 


