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1740 AA  Schagen 
 
16 augustus 2015 
 
Betreft: parkeerproblematiek Callantsoog. 
 
Geachte college, geachte raad, 
 
Recent hebben wij kennis genomen van de ingezette actieve rol die de Boa’s hebben met het 
uitschrijven van parkeerboetes ad € 97,= in het kustdorp Callantsoog. 
 
De parkeerproblematiek in Callantsoog is al een al heel lang lopend dossier. Afgelopen winter 
heeft ondergetekende een gesprek gehad met de burgemeester en het hoofd handhaving. Naast 
een 4-tal specifieke locaties (waar overigens de gemeente dit actief op de rit heeft gezet en tot een 
afdoende oplossing heeft geleid) ben ik mijn verhaal begonnen met de kreet: ‘Een goede 
parkeerplaats is nooit vol’. Je straalt een toeristische gemeente uit. Beleidmakers maken altijd 
goede sier met onze 14 km lange kustlijn. Maar boetes uitdelen en dan met name in Callantsoog is 
ook uitvoering van beleid, echter dit werd niet hardop gezegd. Men had begrip voor ons standpunt, 
en zou dit in de evaluatie meenemen. Ik heb gevraagd om de gemeenteraad op de hoogte te 
stellen van deze evaluatie. Dit vond men niet nodig aangezien het een college bevoegdheid is.  
 
Wat is nu de kern van het probleem: 

 Er komen 65 parkeerplaatsen bij op Kiefteglop, in de winter 2015/2016. Er zijn dan 330 
parkeerplaatsen voor 4 strandpaviljoens, een druk centrum met een uitgebreid winkel- en 
horecabestand.  

 Groote Keeten heeft 1 strandpaviljoen, geen winkelbestand, 1 horecagelegenheid en 600 
parkeerplaatsen. 

 Locatie Voordijk: geen strandpaviljoen, geen centrum een grote parkeerplaats voor 500 
auto’s. 

 Deze twee locaties staan dus in schril contrast met de parkeermogelijkheden in 
Callantsoog! Laat staan als we verder langs de kust kijken. 

 Het parkeren in het dorp wordt ontmoedigd: De locatie Prévinaireweg wordt niet meer met 
verwijzingsborgen aangegeven. Per saldo kost dit al meer dan 65 plaatsen. 

 Callantsoog is het drukst kustdorp met de minste parkeerplaatsen!! 
 Er vindt een ontmoedigingsbeleid plaats voor andere parkeerlocaties in Callantsoog, na 

realisatie van de uitbreiding van Kiefteglop. 

 
Wat willen wij: 

 Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen met honderden plaatsen bijvoorbeeld 2-laags, 
half verdiept o.i.d. en stopzetten huidige plan Kiefteglop. Tevens verzoeken wij de 
gemeente om ook in contact te treden met de Strand Pachters Vereniging (SPV) en 
Ondernemersvereniging Callantsoog. 

 Zorg voor een duidelijke doorverwijzing naar andere parkeerlocaties in Callantsoog. 
 Pas bekeuringen uitdelen als de parkeerproblematiek is opgelost. 

 

Wij vernemen gaarne op korte termijn uw reactie, 
Met vriendelijke groeten 
Kees de Wit 
Voorzitter OFS sector Recreatie en Toerisme. 
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