
Inspreken vergadering gemeenteraad 27 oktober 2020 over bestemmingsplanwijziging 
Helmweg 10 
Ivo Kramer, bewoner Groote Keeten. 
 
Goedenavond dames en heren, 
 
Ik heb begrepen dat de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan Helmweg 10 als 
alle CDA raadsleden woord houden, wordt afgewezen.. Ik heb die vergadering toegesproken 
en gevolgd. Aan het eind van het beraad waren alle 10 raadsleden voornemens de wijziging 
niet te steunen.  
Toch hebben wij onze reeds gestarte enquête na de fractievergadering van het CDA, 
woensdag j.l. afgemaakt. 
 
Hier het resultaat van onze enquête, na aanleiding van de petitie die u inmiddels ontvangen 
heeft; 
We hebben ons beperkt tot de bebouwde kom. Alleen de Helmweg richting ’t Zand zijn we 
nog een paar huizen voorbij het 50 kilometer bord gegaan, omdat zij extra hinder 
ondervinden van de hoge rijsnelheden van het verkeer. 
In dit gebied telden we 85 voor permanente bewoning bestemde woningen.  
We zijn uitgegaan van 140 vaste bewoners.  
31 van die 140 hebben wij niet kunnen bereiken. 
109 volwassenen hebben van ons een email, bezoek en/of telefoon gehad.  
De steekproef bestaat derhalve uit 109 personen. Kinderen die op de lijst wilden hebben we 
buiten de berekening gehouden.  
84 personen die daar voor uit willen komen staan met naam en adres als tegenstemmer op 
de door u ontvangen lijst.  
Dat is 78% van de steekproef.  
9 tegenstanders wilden liever anoniem blijven.  
Gelooft u mij op mijn blauwe ogen, dan wordt dat 85% van de steekproef. 15% is voor of niet 
tegen een hotel, 4 van hen vonden 60 kamers wel teveel. Duidelijke uitspraak van de 
bewoners; genoeg is genoeg, meer dan genoeg is teveel. 
Vele tegenstanders zijn voor een klein aantal woningen in de bestaande historische boerderij 
en woonhuis. We willen wel sociale woningbouw, laagbouw, passend in onze buurtschap.  
 
Dit geluid werd ook gehoord op 3 december 2019 in de Princen Keet, georganiseerd door 
Jelle Beemsterboer. Een ambtenaar maakte aantekeningen voor een verslag. De aanwezig 
ideeënbus werd goed gevuld. We hebben nooit meer een verslag van de avond en de 
inhoud van de ideeënbus gezien. 
Het collegeakkoord begint zo ongeveer met; “Wij werken aan een gemeente waar mensen 
serieus genomen worden. Niet de overheid bedenkt waar we naartoe gaan, maar de mensen 
maken de keuzes en hebben direct invloed op hun leefomgeving.”  
Weinig geloofwaardig meer. 
 
Niet alleen Jelle heeft ons 4 à 5 jaar genegeerd, maar ook van de ondernemer Piet de Boer, 
mag je verwachten dat hij in een eerder stadium zijn buren informeert. Als ik een dakkapel 
op het dak ga bouwen moet ik eerst mijn buren informeren.  
En zo’n antwoord op zo’n zienswijze, moet dat nu echt meer dan een jaar duren? 
 
Ik hoor Jelle en verschillende raadsleden met ernstige gezichten uitweiden dat ze na 
initiatiefnemers betrouwbaar moeten overkomen. Hoeft dat dan niet naar de bewoners in een 
buurschap in een uithoek van uw gemeente? Is het gek dat bewoners hier het vertrouwen in 
dit gemeentebestuur verliezen en tegen ons zeggen; “het heeft geen zin, ga wat leuks doen”. 
 
U heeft een mail van Amy Wijnants van de Duinweg ontvangen. Zij is voor een hotel. Wij 
begrijpen dat, zij maakt kamers en vakantiehuisjes schoon. Zij verdient ons aller respect. 



U heeft ook mail gekregen van Johan van Fessem, Helmweg 11. Noemt zichzelf de 
zwijgende meerderheid van de Helmweg. Heeft Helmweg 11 gekocht van Piet de Boer uit 
Warmerhuizen, ook eigenaar van Helmweg 10. Het is een zomerwoning en hij gaat er dus 
niet wonen. Piet en Johan (is bekend) zijn inmiddels aardig bevriend. Met andere woorden 
de zwijgende meerderheid van de Helmweg woont in Groningen en Haringhuizen. 
Hij rept over 2 incidenten op Helmweg 10,. Bij één geval betrof het mijn vrienden Jan Zijp en 
Chris Kuiper, die daar een vleermuizen inventarisatie uitvoerden. Er was een politiehelikopter 
bij betrokken. Het andere geval was een geval van gezelligheid, liefde en romantiek van 
enkele tieners. De stem van de zwijgende meerderheid spreekt zijn zorg uit over mogelijk 
ontstaan van brand. Men vraagt zich af of er een zorg dan wel een wens uitgesproken wordt. 
Ik heb dit uit de eerste hand, en van overlast is geen sprake geweest. 
 
We hebben zelf ons oor te luister gelegd bij de mensen die in Callantsoog een hotel runnen. 
Zonder uitzondering verklaren ze dat door 80 kamers in Groote Keeten de spoeling 
significant dunner wordt, zeker buiten het hoogseizoen. Dhr Timo van Ven, de manager van 
het Fletcher hotel onderschrijft deze stelling, maar geeft aan dat het Fletcher hotel er 
waarschijnlijk de minste last van heeft, omdat zij deel uitmaken van een grote organisatie. 
Arend Grit van hotel Het Zwaantje liet ons het volgende weten: 
“Hotels in badplaatsen kennen geen jaar rond exploitatie. Eén collega hotelier is al gesloten, 
pakt alleen maart tot eind oktober. Wij blijven open, we wonen in ons hotel, de kachel brand. 
Daarom zijn we open. Wij waren met 32 jaar ervaring zelfs deze zomer niet volgeboekt. Ik 
heb in een telefonisch contact Jelle Beemsterboer dit ook vertelt. Afgaande op wat Dhr. de 
Boer aan mij vertelde word het qua inrichting geen hotel.(migrantenhotel??).” 
Dit zijn de woorden van hoteliers uit Callantsoog. 
Eerder vroeg ik mijzelf ook al af komen er net als de gebouwen aan het plein soms ook 
meteen volledige keukens in de kamers, zodat het net als daar uiteindelijk appartementen 
voor recreatie worden. Alle accommodatie op het plein is oorspronkelijk gepresenteerd als 
hotel. 
 
Hoezo kleinschalig, 60 kamers is in Amsterdam een groot hotel. Het totale grondoppervlak 
van de huidige bebouwing zal ongeveer benut worden, dat is meer dan het grootste gebouw 
aan het plein. Nog een kolos in het landschap. 60 kamers hotel Den Horn en het Zwaantje 
erbovenop, om u een beeld te geven. Is dat echt wat Groote Keeten nodig heeft? 
 
 
Dank u voor uw aandacht. 


