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Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 

Website: www.dorpsraadcallantsoog.nl  
Email: dorpsraadcgk@ziggo.nl 

Facebook: Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 
Secretariaat: Patrijzenweg 17,1759 GD Callantsoog 

 
 

 

Onderwerp: Notulen van de Dorpsraadvergadering Stichting Dorpsraad Callantsoog en 
Groote Keeten 

 
Datum: Donderdag 21 april 2016 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Karin Brouwer, Thijs Deekens, Arend Grit, Adam Landman, Anneke Mooy, 

Marcel Meijer 
 

Afwezig: Kees Buzink, Gerda ten Boekel, Jaap Lashley m.k., Robbert van der Zee z.k. 

 

1. Welkom en mededelingen 

Mw. Mooy opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

Mededelingen:  

- Mw. Mooy is uitgenodigd om binnenkort met o.a. de kerkraad, Mw. Landman en         

Dhr. Tepas verder te spreken over de belichting van de kerktoren. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. P. Drieenhuizen; 
-  meldt dat de commissie ruimte onlangs heeft gesproken over het integraal beleidsplan 

openbaar gebied. Dit beleidsplan is niet bekend bij de DR. Hierin staat een passage over 
het mogelijk opheffen van de Connexxion buslijn en in plaats daarvan het instellen van 
een belbus. Zodra hierover meer concreets te melden is zal de DR dat van Mevr. Mooy 
horen. 

-    vraagt nogmaals aandacht voor de werkende jeugd in Callantsoog. Zij hebben inmiddels 
een brief van de gemeente ontvangen waarin staat dat zij per een bepaalde datum niet 
langer in de vakantiewoningen mogen verblijven. De gemeente Schagen verwijst de 
jeugd naar Julianadorp. In tegenstelling tot Schagen wordt er in Callantsoog niet 
gebouwd voor deze doelgroep. De jongeren willen graag in Callantsoog blijven en 
Callantsoog heeft deze groep ook nodig. De DR zal een brief aan de gemeente sturen 
met het verzoek woningen voor deze doelgroep te realiseren en de vakantiehuisjes en 
zomerwoningen beschikbaar te houden voor de jongeren of anders een acceptabel 
alternatief te bieden. Actie 093. 

Dhr. C. Koning; 
- Het Zijper Landschap organiseert samen met natuurmonumenten een 

informatie/discussieavond op donderdag 12 mei a.s. in Dorpshuis Kolfweid te 
Callantsoog. Het thema is: Bescherm de Kust. Dhr. Koning vraagt of de DR op deze 
avond vertegenwoordigd wil zijn om eventuele vragen te beantwoorden n.a.v. de 
onlangs gehouden enquête over strandbebouwing/strandhuisjes. De DR neemt de 
uitnodiging aan. Een vertegenwoordiger van Natuurmonumenten zal hun visie uitdragen 
en HZL zal een opsomming geven van de nieuwbouwplannen voor de Zijper kuststrook 
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die al in de pijplijn zitten. Omdat de duinen onder de Natura 2000 richtlijn zijn gebracht is 
het mogelijk dat bepaalde projecten geen doorgang kunnen vinden. 

Mevr. Kasprowski en Dhr. Buter zijn vanavond als belangstellenden aanwezig. 
 

4. Vaststellen notulen van 17 maart 2016 
De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. Ze zullen worden gepubliceerd op 
de website van de DR. 
De vastgestelde notulen zullen, alleen op verzoek, aan de toehoorders/insprekers worden 
toegestuurd.  
 

5. Ingekomen en uitgaande post 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen informatie over ingekomen en uitgaande post. 
 

6. Bespreking trap Dorpsplein 
De trap op het Dorpsplein heeft een gevaarlijke afstap op de duinopgang. Er is een 
glooiende afstap die in de winter erg glad is (reeds geconstateerd met de afgelopen 
vorstperiode). Ook stuift de trap vol zand wat gevaarlijke situaties kan opleveren. De 
architect van het HHR heeft laten weten dat het materiaal hier uitgebreid op getest is. 
Over de veiligheid van de trap, van zowel het houten als het betonnen gedeelte, valt dus 
nog wel het een en ander te zeggen. Graag ziet de DR een extra leuning, meer verlichting 
en een afscheiding tussen de trap en het nieuw aangeplante helm. De gemeente is 
verantwoordelijk. Zie ook actie 098. 
 

7. Voorstel gemeente over afspraken over en weer 
Dhr. Lashley, Dhr. Buzink en Dhr. Meijer hebben op dinsdag 29 maart is de bijeenkomst 
‘evaluatie samenwerking Dorpsraden en wijkpanel’ bezocht. De avond was goed 
georganiseerd en er waren meerdere Dorpsraden aanwezig. Inmiddels heeft de DR het 
nieuwe voorstel over het Convenant is ontvangen. Dhr. Lashley zal het convenant 
doorsturen aan de bestuursleden. Zie ook actie 097. 
 

8. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Dhr. Landman 
De jaarrekening is gereed. Dhr. Buzink zal een afspraak maken met 
Dhr. Landman om het financieel jaar af te sluiten. 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 

 Langs de Dorpsweg is het hek weggehaald. Het duin is nu direct 
te betreden. Dhr. Meijer zal zijn contact bij het HHR vragen of het 
hek vervangen wordt.   
- Ook het hek tussen strandopgang Kiefteglop en Dorpsplein is 

inmiddels verwijderd. Verwijderen van de hekwerken is bewust 
gedaan. Het hek zal niet vervangen worden. 

 Rijkswaterstaat is van plan om 500.000 kub zand te suppleren 
door middel van diepe vooroever suppletie en strand suppletie. 
Men zal starten in juni a.s. de werkzaamheden zullen 6 tot 8 
weken duren. Middenin het seizoen dus. 

 De trap op het Dorpsplein heeft een gevaarlijke afstap op de 
duinopgang. Er is een glooiende afstap die in de winter erg glad is 
(reeds geconstateerd met de afgelopen vorstperiode). Ook stuift 
de trap vol zand wat gevaarlijke situaties kan opleveren. De 
architect van het HHR heeft laten weten dat het materiaal hier 
uitgebreid op getest is. 
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- De DR zal de gemeente hierover benaderen en hen voor een 
volgende keer uitnodigen om een toelichting te geven. Zie 
actie 098. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Wegens afwezigheid van Mevr. Ten Boekel geen update. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  
- De vraag is om wel of niet door te gaan met het plan voor de 

oudere jeugd in het bos in het verlengde van de 
Frankendaelstraat? Dhr. Meijer heeft hierover gesproken met de 
verantwoordelijke ambtenaar. Maar even on hold zetten? 

- Bij de Hyksos is de jongste jeugd weer veel op straat te vinden met 
alle overlast van dien.  

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy en Arend Grit 

 De parkeerplaats Kiefteglop is zo goed als gereed. Het is een 
mooie parkeerplaats geworden. De aankleding is goed gekozen 
en past goed in de omgeving. Een klein puntje is de verlichting. 
Deze brandt de hele avond/nacht. Dat kan ook wel wat minder. 
Zie actie 099. 

 Aan de lantaarnpalen en borden aan de Jewelweg is nog niets 
gebeurd. Zie ook actie 085. 

 Over de parkeerroute is gecommuniceerd met Dhr. Van der Veek. 
Deze heeft aangegeven dat het goed komt.  

 In het integraal beleidsplan openbaar gebied (zie agendapunt 3) 
staat een passage over het mogelijk opheffen van de Connexxion 
buslijn en in plaats daarvan het instellen van een belbus. Zodra 
hierover meer concreets te melden is zal de DR dat van Mevr. 
Mooy horen.  

PR/Communicatie Jaap Lashley 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 

Sociaal Domein Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
Dhr. Meijer verwacht dat een evaluatie mbt het Sociaal Domein in 
februari gaat plaatsvinden. Dhr. Buzink zal meegaan naar de 
evaluatie. Dhr. Meijer hoopt dat ook Dhr. Van der Zee kan aansluiten. 
Dhr. Meijer heeft nog niets vernomen en zal nu zelf contact opnemen 
om te informeren wanneer de evaluatie zal plaatsvinden. 
Helaas wordt Dhr. Meijer niet teruggebeld en ook mailen heeft nog 
niet tot het gewenste resultaat geleid. Het is triest te constateren dat 
de DR zelf veel moeite moet doen om hierover informatie te krijgen.  

- Dhr. Meijer heeft onlangs de burgermeester aangesproken 
over dit onderwerp. Volgens de burgermeester ‘loopt het als 
een trein’. De DR besluit dit onderwerp niet meer volgen in 
deze notulen tenzij er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 

 Aan de lantaarnpalen op het Dorpsplein, waar eerder de 
kerstverlichting hing, zullen vanaf begin mei manden met bloemen 
worden bevestigd. De bloemen zullen ook door een extern bedrijf 
worden onderhouden.  

 Mogelijk dat er op korte termijn een tulpenveld (kisten met tulpen) 
wordt aangelegd op het Dorpsplein. 

 Het bestuur van de ondernemersvereniging is voornemens een 
financiële bijdrage te leveren aan de belichting van de kerktoren. 

 Onderstaande Evenementen van OVC zijn ingepland. Uiteraard 
zijn de data onder voorbehoud: 

- 29 mei: Oog op Vis (visroken en shanty koren) 
- 12 juni: Oog op Food ( foodtrucks en horecamarkt) 
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- 26 juni: Oud Hollandse spellen dag 
- 15 t/m 17 juli: Oog op Pop o.a. Caraïbische dag en  

Bouwvakkersbal 
- 24 juli: Waterspelen 
- 7 aug.: Kinderspelen 
- 19 t/m 21 aug.: Oog op Pop o.a. Caraïbische dag en         

De Woudrukkers 
-   2 okt.: Callantsoog on Wheels 
- 16 okt.: Herfstmarkt 

 
9. Voortgang en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
21042016 077 Boskerpolder/Roompot. Geen directe actie op dit 

moment maar dit punt wel aanhouden op de actielijst. 
  

17092015 
 
15102015 
19112015 
 
 
19122015 
21012016 
18022016 
 
17032016 
 
 
 
21042016 

080 Contact opnemen met KPN en nogmaals verzoeken 
de telefooncel te verwijderen. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Dhr. Lashley heeft contact gehad met de KPN, het 
verzoek om verwijdering van de telefooncel is aldaar 
in behandeling. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Dhr. Lashley zal nu de KPN eens bellen om te vragen 
hoe er ermee staat. 
Helaas is het niet gelukt contact met de KPN te 
krijgen. Ook vanuit de Ondernemers is actie richting 
de KPN genomen maar zonder resultaat. Hoe nu 
verder? 
Mevr. Mooy gaat proberen in contact te komen met 
de KPN. 

Anneke  

21012016 
 
 
 
 
18022016 
17032016 
 
21042016 

084 Er ontstaat een onveilige situatie bij de vluchtheuvel 
op de Duinweg. Deze vluchtheuvel is onverlicht en 
zou voor de veiligheid verlicht moeten worden.  
Er zal aan Jaap gevraagd worden hier een brief over 
te sturen. 
Een brief zal worden verstuurd. 
Dhr. Lashley heeft de brief verstuurd. We zijn in 
afwachting van een reactie.  
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 

Jaap  

21012016 
 
 
18022016 
17032016 
21042016 

085 Er zou weer een brief verstuurd moeten worden naar 
de gemeente omtrent de borden op de Jewelweg 
Dhr. Buzink neemt dit punt mee in zijn gesprek met 
Dhr. Van der Veek. 
Dhr. Lashley stuurt een briefje.  
De brief zal nog verstuurd worden. 

Jaap  

21012016 
 
 
 
18022016 
 
 
 
17032016 
 
 
21042016 

087 Er moet een brief verstuurd worden naar de 
gemeente betreffende betonblok voor Bakkerij van 
der Ploeg. Deze is inmiddels verplaatst naar het 
midden van het voetpad. Dit blok moet daar weg. 
Er ligt inmiddels een rijtje van drie betonblokken. De 
ondernemer wil niet meewerken aan een oplossing. 
Dhr. Buzink neemt dit punt mee in zijn gesprek met 
Dhr. Van der Veek. 
Dhr. Lashley zal een brief aan de gemeente sturen en 
hierin ook melding maken van de overige attributen 
die de doorgang over het voetpad verhinderen. 
De brief is verstuurd. 

Jaap/Kees  
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21012016 
 
 
 
 
 
 
18022016 
 
 
 
17032016 
 
21042016 

089 Wat is nu de status van de vuilcontainers in 
Callantsoog en Groote Keeten? Dhr. Buzink zal 
contact zoeken met Dhr. Van der Veek. Er is 
inmiddels al contact geweest met de heer Van der 
Veek. Er is een concept brief gestuurd naar Dhr. 
Buzink. Deze brief wordt de komende tijd verstuurd 
naar elke bewoner in de gemeente Schagen.  
Dhr. Buzink zal in zijn gesprek met Dhr. Van der Veek 
vragen of het mogelijk is naast grote rolcontainers 
(voor plastic/blik/pakken) ook kleine(re) rolcontainers 
beschikbaar te stellen. 
Hier is nog geen antwoord op gekomen. Nog maar 
even afwachten.  
Wegens afwezigheid van Dhr. Buzink geen update. 
Mw. Mooy geeft aan dat er geen kleine(re) oranje 
en/of grijze rolcontainers worden uitgereikt.  

Kees  

18022016 
 
 
 
 
 
17032016 
21042016 

092 Brief aan de Historische Vereniging Callantsoog 
sturen waarin de DR aangeeft de Historische 
Vereniging te ondersteunen in hun verzoek het stukje 
grond, in het verlengde van de heringerichte 
parkeerplaats Kiefteglop, om te laten zetten in een 
aardkundig monument. 
Dhr. Lashley zal de brief versturen.  
De brief is verstuurd. 

Jaap  

17032016 
 
 
 
21052016 

093 Brief aan de gemeente sturen met het verzoek 
woningen voor jongeren te realiseren en de 
vakantiehuisjes en zomerwoningen beschikbaar te 
houden voor jongeren. 
De brief zal nog verstuurd worden. Hierin zal ook 
gevraagd worden een acceptabel alternatief te bieden 

Jaap  

17032016 
 
21052016 

094 Brief aan de gemeente met het verzoek een andere 
plek te zoeken voor de driehoeksborden. 
De brief zal nog verstuurd worden. 

Jaap  

17032016 
 
21052016 

095 Brief aan de gemeente met het verzoek vaker 
zwerfvuil te komen opruimen. 
De brief zal nog verstuurd worden. 

Jaap  

17032016 
 
 
21052016 

096 Brief aan de gemeente. Zorgen uiten over ontstane 
situatie rondom de ouderenzorg en vragen welke 
acties de gemeente onderneemt. 
De brief is verstuurd. 

Jaap  

17032016 
 
 
21052016 

097 Navraag bij de gemeente doen wanneer de DR de 
schriftelijke bevestiging van het Convenant tegemoet 
kan zien. 
Het nieuwe voorstel over het Convenant is 
ontvangen. Dhr. Lashley zal het convenant 
doorsturen aan de bestuursleden. 

Jaap  

17032016 
 
 
21052016 

098 De architect van de trap, Dhr. Rob van Wijk, voor een 
volgende keer uitnodigen om een toelichting te 
geven. 
Dhr. Van Wijk is niet langer het aanspreekpunt omdat 
zijn taken zijn afgerond. Over dit onderwerp zal de 
gemeente nu benaderd moeten worden. 

Jaap   

21042016 099 Brief aan de gemeente met het verzoek toelichting te 
geven over de verlichting op parkeerplaats Kiefteglop. 
De verlichting brandt de hele avond/nacht.  

Jaap Nieuw 
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10. Rondvraag 
Dhr. Deekens; 
- Meldt dat de eigenaar van oude Rabobank een omgevingsvergunning heeft ingediend 

voor het realiseren van een winkel naast kapsalon Divoze. De DR neemt deze informatie 
voor kennisgeving aan en wacht de ontwikkelingen af. 
 

11. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 19 mei 2016. Mevr. Mooy heeft zich 
hiervoor afgemeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data 2016, altijd op donderdag, 19.30 uur, 
Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

21 januari 16 juni 

18 februari 15 september 

17 maart 20 oktober 

21 april 17 november 

19 mei  15 december 


