
       Gemeente Schagen 03-09-2019 
 
Beste voorzitter, beste leden van de raad. 
 
Mijn naam is Jantien Bijvoet en ik sta hier namens de klankbordgroep 
Callantsoog en daarmee namens alle inwoners van dit prachtige kustdorp. 
 
De gemeente Schagen heeft ruim een jaar geleden het initiatief genomen om in 
contact te komen met inwoners van Callantsoog. Vervolgens heeft de 
gemeente zorgvuldig een groep inwoners geselecteerd die zoveel mogelijk alle 
lagen van de bevolking van Callantsoog vertegenwoordigen, zij vormen 
sindsdien de klankbordgroep Callantsoog. Met als doel de raad te informeren 
betreffende zaken die spelen in Callantsoog, zoals woningbouw, recreatie, 
infrastructuur, parkeren etc. En over zaken waar in Callantsoog behoefte aan is. 
 
Op deze wijze kan de klankbordgroep , u als Gemeente van dienst zijn, bij u ligt 
tenslotte de verantwoordelijkheid om het dorp leefbaar te houden. U heeft als 
taak ervoor te zorgen dat inwoners van Callantsoog zich kunnen ontplooien 
binnen hun leefgebied en er kunnen blijven wonen. 
 
Binnenkort ontvangt u van ons een uitgebreid advies, waarin wij aangeven 
waarom en hoe wij de ontwikkeling van Callantsoog zien. 
 
Medewerkers van de Gemeente Schagen zijn vrijgemaakt, om binnen hun 
vakgebied, in  de klankbord mee te praten en mee te denken over de toekomst 
van Callantsoog. Wij hebben als klankbordgroep onze focus om te beginnen 
gelegd op woningbouw op de korte en middellange termijn. Echter verliezen 
wij daarbij onderwerpen als leefbaarheid, toegankelijkheid , recreatie en 
parkeren niet uit het oog. De klankbordgroep heeft in het afgelopen jaar alle 
voor-en tegens afgewogen betreffende eventuele nieuwe locaties voor 
woningbouw en is tot een advies gekomen, waar u als gemeente hopelijk mee 
verder kunt. 
 
Na een uitgebreid voortraject, waarover u meer kunt lezen in het advies, zijn 
wij tot een 3-tal voorkeurslocaties gekomen, die wij de bewoners van 
Callantsoog hebben gepresenteerd middels een  informatie avond, om hoor en 
wederhoor te creëren. Daar is duidelijk geworden dat er oa behoefte is aan 
woningen voor senioren en starters, ook is het belang van goede en voldoende 
ontsluitingen in eventuele nieuwe woongebieden aan de orde gekomen.  
De 3 locaties zijn: 



 

• Geheel of gedeeltelijke herontwikkeling van de sportvelden (gelegen aan 
de Abbestederweg)  

• Het perceel ten Noorden van Plan Noord (noodcamping klein begin, 
gelegen achter “Wereld wonder” aan de Duinweg) 

• Het perceel “Kneppers” (gelegen ten oosten van de “oude nieuwbouw” 
grenzend aan het bos van staatbosbeheer.) 

 
Voor de invulling van deze locaties hebben wij kaders opgesteld, waarvan wij 
vinden dat deze meegenomen dienen te worden in de planvorming. Deze 
kaders kunt u vinden in ons geschreven advies. 
 
Wat ons betreft loopt de ontwikkeling van deze locaties parallel aan elkaar, 
aangezien je nooit van te voren kunt inschatten welke locatie hoe lang tijd 
technisch in beslag gaat nemen. Met daarbij de kanttekening, dat van de 3 
genoemde locaties de sportvelden als enige in bezit zijn van de gemeente. De 
klankbord groep is dan ook van mening dat  de ambtelijke capaciteit daar  vol 
op moeten  worden ingezet, aangezien we dat samen (bewoners Callantsoog 
en gemeente) veel meer zelf in de hand hebben. 
 
De opstallen van de verenigingen zijn aan onderhoud toe. Nu is er de 
gelegenheid om de sportvelden en de verenigingen samen te laten gaan in 
bijvoorbeeld een Omnisportvereniging en de vrijgekomen terreinen te 
benutten voor woningbouw. Twee vliegen in ÉÉN klap !!!! 
 
De andere 2 genoemde ontwikkellocaties, waar overigens private partijen al 
mee bezig zijn, zouden wij vooral moeten blijven monitoren en daar willen wij 
samen met de gemeente zicht op houden  of de ontwikkelingen voldoen aan de 
door ons gestelde kaders. Bij afwijking daarvan willen wij de mogelijkheid 
hebben om in gesprek gaan. 
 
Daarnaast hebben wij in ons advies de gemeente nog een aantal extra punten 
ter overweging mee gegeven waarvan ik er twee uitlicht: 

• Wij verzoeken de gemeente beleidsmatig vast te stellen en vervolgens te 
handhaven dat een woning bestemd voor permanente bewoning niet als 
tweede huis gebruikt mag worden. Dit om de spookstraten te 
voorkomen. 

• Communicatie over nieuwbouw eerst alleen lokaal te houden. Zodat 
Callantsogers meer kans maken.  

 



Kortom, wij willen de gemeenteraad van Schagen op grond van het stuk dat u 
van ons heeft mogen ontvangen het volgende advies meegeven:  

• de Klankbordgroep Callantsoog actief betrekken bij de (toekomstige) 
ontwikkelingen van Callantsoog;  

• bij toekomstige woningbouw ontwikkelingen rekening houden met de 
voorgestelde kaders en bij de ontwikkeling van Callantsoog in breder 
verband gezamenlijk met de Klankbordgroep Callantsoog de kaders 
bepalen;  

• indien moet worden afgeweken van de gestelde kaders dan willen wij 
hier graag van op de hoogte gehouden worden;  

• in navolging op het vorige punt en de verdere toekomstige 
ontwikkelingen van Callantsoog op gebied van bijvoorbeeld recreatie,  
stellen wij voor om een vorm van voortgangsoverleg in stand te houden 
tussen Klankbordgroep Callantsoog en de gemeente Schagen waarin de 
voortgang van de ontwikkelingen binnen Callantsoog besproken worden. 
Vaste bewoners maken het verschil tussen toerist en de gemeente 
Schagen. U heeft zowel een taak als een belang in deze! 

 
Tot slot:  
u , als gemeente kunt de organisatie van de ontwikkeling van Callantsoog in 
beweging zetten. De klankbordgroep heeft het pad geëffend. Nu verzoeken wij 
u om met ons de wagen er overheen te laten rijden. Er is namelijk nog veel te 
doen om Callantsoog leefbaar te houden. 
 
 
Namens de klankbordgroep Callantsoog dank ik u voor uw aandacht. 
 


