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Vragen naar aanleiding van de agenda punten van de vergadering van 

27-02-2017 van de Commissie Ruimte. 

 

Vraag 

13. De Seniorenpartij zou graag een goed ontwerpplan zien t.a.v.de 

woningen die ingepland staan op het perceel Dorpshart Warmenhuizen 

voor wat betreft de eerste 48 woningen en waar de eventuele aanvulling 

tot 65 woningen gerealiseerd zullen worden. 

 

Antwoord 

Het beeldkwaliteitsplan is toegevoegd aan het agendapunt 

 

Vraag 

16. M.b.t. overdracht van de strandslagen willen wij het daaraan 

verbonden kostenplaatje zien.Tevens zouden wij willen voorstellen dat bij 

de strandslag Groote Keeten een afzonderlijke strandslag komt voor 

berijders van het grote aantal paarden aldaar die de nodige “sporen” c.q. 

vervuiling achterlaten hetgeen de strandbezoekers niet bepaald op 

prijsstellen. 

Voorts pleiten wij er voor om bij de bestaande strandopgangen 

rietschermen aan te brengen om onnodige zandverstuiving tegen te gaan 

waardoor de onderhoudskosten( het regelmatig schoonvegen hier van) in 

onze ogen aanzienlijk beperkt wordt. 

 

Antwoord: 

- Kostenplaatje overdracht strandslagen: zoals gebruikelijk staan de 

kosten op hoofdlijnen in het raadsvoorstel. De vervangingskosten en 

de kosten van de (eventueel nieuw te plaatsen) verlichting zijn hierin 

nog niet verwerkt omdat hierover nog geen besluit genomen is.  
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- Afzonderlijke strandslag: wij verwachten dat een extra strandslag voor 

ruiters niet wordt toegestaan in dit Natura 2000 gebied. Wij zullen 

meer aandacht geven aan het zo goed mogelijk schoon te houden van 

de strandslag Groote Keeten. 

- Rietschermen tegen zandverstuiving: het plaatsen van rietschermen 

om zandverstuiving tegen te gaan heeft weinig effect. De hoogte van 

de plek van waar het zand stuift (3 à 4 meter) is hoger dan 

rietschermen en het zand zal over de rietschermen waaien. De 

zandsuppletie die is uitgevoerd zal afnemen en daardoor minder 

zandverstuiving veroorzaken. In tegenstelling tot de strandopgang 

Petten waar het plaatsen van rietschermen zandverstuivingen 

tegenhoudt, lukt dit niet bij Sint Maartenszee vanwege een andere 

ligging (Oost-West) van de strandopgang. 

 

Algemene vragen: 

Vraag 

Wij krijgen regelmatig vragen betreffende het gemis van een trapleuning 

aan de rechterzijde van de strandopgang in Callantsoog omdat het 

merendeel van de mensen rechtshandig zijn. 

Van de aangebrachte midden leuning wordt er door zowel omhoog als 

omlaag gaande personen gebruik gemaakt hetgeen als ongewenst wordt 

ervaren. 

 

Antwoord 

Op dinsdagochtend 28 februari wordt gestart met het aanbrengen van deze trapleuning. 

Vraag 

Bij de Stolperbasculebrug moeten fietsers( met het accent op de 

schoolgaande jeugd) de weg richting Den Helder oversteken. 

In de dorpsraad van Callantsoog is voor deze fietsoversteekplaats reeds 

aandacht gevraagd omdat dit reeds verschillende malen tot bijna 

ongelukken heeft geleid. 

Om die reden werd een spiegel aangebracht om een beter overzicht te 

krijgen echter dient thans eerst overgestoken te worden en bijna de 

gehele rotonde te nemen alvorens de spiegel in zicht komt. M.a.w. deze 

spiegel is niet goed geplaatst. Een herplaatsing is daarom dringend 

noodzakelijk. 

 



Antwoord 

De Onderhoudsdienst gaat nakijken of op de kruising Stolperweg / 

Belkmerweg de verkeersspiegel nog goed staat en herstelt dit zo nodig. 

De wegmarkering op het kruispunt zelf wordt ook gecontroleerd. Dit 

antwoord zullen wij eveneens communiceren met de dorpsraad. 

Vraag 

Afgelopen week hebben wij uit de media vernomen dat er afgravingen 

c.q. bouwrijp maken van grond t.h.v.“ de Princenkeet” te Groote Keeten 

heeft plaatsgevonden. 

Hoewel er nadien reeds het e.e.a. over werd verteld en geschreven willen 

wij graag van u weten of er ontwikkelingen gaande zijn die zulks 

rechtvaardigen. 

Hiermee bedoelen wij; wat komt hier te staan en is dat dan ook in 

overeenstemming met wensen van omwonenden? 

 

Antwoord 

De griffie heeft op dit moment nog geen antwoord op deze vraag. 

We zullen u z.s.m informeren. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 


