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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 23 juni 2016 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Kees Buzink, Thijs Deekens, Arend Grit, Adam 

Landman, Marcel Meijer, Anneke Mooy.  
V.a. 20.20 Dhr. Sigge van der Veek, wethouder Infrastructuur en Duurzaamheid 
 

Afwezig: Jaap Lashley m.k., Robbert van der Zee z.k. 

 

1. Welkom en mededelingen 

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

Mededelingen: 

- Er zullen geen kleine(re) oranje en/of grijze rolcontainers worden uitgereikt. De 

containers Op Goeree staan inmiddels vast. 

- Dhr. Van Vuure heeft op donderdag 16 juni zijn plannen voor de verbouw van de AH 

bekend gemaakt. De DR zal vragen of hij zijn plannen met ons wil delen. Actie 103. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. P. Drieenhuizen vraagt de DR of deze op de hoogte is dat men in Groote Keeten 
(opnieuw) een vereniging/dorpsvereniging/ondernemersvereniging wil gaan oprichten. 
Vandaag zullen we aan wethouder Van der Veek vragen of hij hiervan op de hoogte is en 
wat zijn standpunt daarin is. Daarnaast zal Dhr. Landman in zijn netwerk nagaan wat er 
hierover bekend is. In de komende Omroeper kan extra aandacht worden geschonken aan 
het feit dat de DR óók de belangen van Groote Keeten behartigt. 
 
Besloten wordt een nieuwe werkgroep op te starten: Sociale woningbouw in Callantsoog. 
Dhr. Buzink en Dhr. Meijer zijn de werkgroep leden.  

 
4. Vaststellen notulen van 19 mei 2016 

De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. Ze zullen worden gepubliceerd op 
de website van de DR. 
 

5. Ingekomen en uitgaande post 
Niet besproken wegens afwezigheid van Dhr. Lashley. 
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6. Werkbezoek B&W aan Callantsoog 
Wegens het ontbreken van een gedegen programma heeft het bestuur het werkbezoek voor 
22 juni jl. geannuleerd. Dhr. Buzink zal een nieuwe afspraak maken in oktober. In de 
Dorpsraadvergadering van september zal het programma besproken worden.  
 

7. Bezoek Wethouder S. van der Veek aan de Dorpsraadvergadering 
Om 20.20 schuift Dhr. Van der Veek en neemt actief deel aan de vergadering. 
 

8. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Dhr. Landman 

 De subsidie van de gemeente is bijgeschreven. 

 De factuur van Dorpshuis Kolfweid is ontvangen en inmiddels 
voldaan. 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
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. 
Midden in het seizoen dus. 
Dhr. Meijer heeft zijn contact bij het HHR en Rijkswaterstaat 
gesproken. Door omstandigheden zal de suppletie niet voor de zomer 
plaatsvinden maar in het najaar van 2016. Dhr. Meijer heeft de tip 
meegekregen om goed in de gaten te houden of er iets veranderd 
tijdens de zomer. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
De ouderen in Callantsoog zijn per brief geïnformeerd dat zij per 1 juli 
a.s. de huishoudelijke hulp op basis van H1 terugkrijgen (H2 hulp is 
onveranderd gebleven). Jammer genoeg is de brief nogal verwarrend 
omdat men moet kiezen uit een 7-tal aanbieders en het onduidelijk is 
of dezelfde hulpen bij hun ‘oude’ cliënten terugkomen. Veel 
huishoudelijke hulpen zijn ontslagen of hebben zelf een andere 
werkkring gevonden. De DR wil vinger aan de pols houden en zal dit 
onderwerp in september agenderen. Zie ook actiepunt 096. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

 De activiteiten bij de Hyksos zijn in volle gang. Fijn dat er zoveel, 
m.n. jongere, jeugd is. 

 Aangegeven is dat er toch nog te vaak oudere jeugd op straat is. 
Dhr. Meijer heeft zichzelf uitgenodigd op een komende 
vergadering van de Hyksos (na de zomer) om dit probleem te 
bespreken. 

 Voor de oudere jeugd zullen er activiteiten georganiseerd worden 
i.s.m. het Dorpshuis maar dat is nog niet opgestart. Het Dorpshuis 
heeft onlangs een prijs gewonnen ter besteding aan 
jeugdactiviteiten. Ook zal het bestuur van het Dorpshuis nog een 
aanvraag doen bij het Oranjefonds. 

 Helaas heeft het bestuur van de Hyksos te kampen met een tekort 
aan vrijwilligers. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy en Arend Grit 

 De P-route is aangebracht. De borden zijn groot en vallen goed 
op. Nu nog even wachten op een paar mooie dagen om zo te 
merken hoe het werkt.  

 De parkeerborden voor de minder valide parkeerplaatsen op de 
parkeerplaats Kiefteglop zijn ietwat te hoog. 

 Palen te kort op de Jewelweg (zie actiepunt 85).  
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PR/Communicatie Jaap Lashley 
Geen bijzonderheden. 
*aandachtspuntje: ivm het veranderen van de vergaderdatum is 
verzuimd de vergaderdata op de internetpagina hierop aan te passen. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 

 Aan de lantaarnpalen op het Dorpsplein, waar eerder de 
kerstverlichting hing, zijn manden met bloemen bevestigd. De 
bloemen worden door een extern bedrijf onderhouden.  

 Het foodfestival (Oog op Food, 12 juni) is een succes te noemen. 
Voor kinderen was er veel te doen. Er zijn al inschrijvingen voor 
volgend jaar. Dhr. Landman zou graag zien dat Museum Tante 
Jaantje ook mee kan doen met wentelteefjes bereid op 
petroleumstelletjes. Voor de basisschoolkinderen die het museum 
bezoeken is dit altijd een succes.  

 Komende zondag (26 juni) staan de Oud Hollandse spelletjes op 
het programma.  

 De brandweer zal op een maandagavond in juli en augustus 
(juiste data nog niet bekend) op het Dorpsplein een oefenavond 
houden. Speciaal voor kinderen erg leuk, ze mogen meehelpen 
met spuiten. 

Sociale 
woningbouw  

Kees Buzink en Marcel Meijer 
Werkgroep opgestart. Dhr. Buzink zal contact opnemen met Dhr. 
Beemsterboer, wethouder Ruimte en Economie.  

 
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 
 
19052016 
23062016 

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. 
Wegens afwezigheid van Mevr. Mooy geen update. 
Mw. Mooy is via de KPN verwezen naar RBL 
Telecom. Zij hebben laten weten dat de telefooncel 
op de nominatie staat om ontmanteld/verwijderd te 
worden. Wanneer dit zal plaatsvinden is onbekend.  
Dhr. Van der Veek zal zijn contacten binnen de 
gemeente aanspreken om e.e.a. te bespoedigen. 

Anneke  

21012016 
 
 
 
 

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. 

Jaap  
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18022016 
17032016 
 
21042016 
19052016 
23062016 

Een brief zal worden verstuurd. 
Dhr. Lashley heeft de brief verstuurd. We zijn in 
afwachting van een reactie.  
Dhr. Lashley heeft de brief verstuurd. We zijn nog in 
afwachting van een reactie.  
Dhr. Lashley heeft de brief verstuurd. We zijn nog in 
afwachting van een reactie.  

21012016 
 
 
18022016 
17032016 
21042016 
 
19052016 
23062016 

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. 
De brief is nog niet uitgegaan. Punt meenemen bij 
werkbezoek van B&W aan Callantsoog. 
Het punt is wel bekend bij de gemeente. Dhr. Van der 
Veek zal zijn contacten binnen de gemeente 
aanspreken om e.e.a. te bespoedigen. Wegens het 
niet doorgaan van het werkbezoek dit punt 
aanhouden. 

Jaap  

21012016 
 
 
 
18022016 
 
 
 
17032016 
 
 
19052016 
 
 
 
 
23062016 

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 gemeente heeft in een reactie laten weten dat de 
blokken t.h.v. nummer 24 niet als hinderlijk of 
gevaarlijk voor het voetgangersverkeer worden 
gezien. M.b.t. het object t.h.v. nummer 4 zal de 
gemeente nagaan of een vergunning is verleend. 
Dhr. Buzink en Dhr. Van der Veek zullen na de 
vergadering de situatie ter plaatse gaan bekijken. 
Ook bij Restaurant Brasil waar het terras een 
gedeelte van de stoep inneemt. Punt aanhouden.  

Jaap/Kees  

17032016 
 
 
 
21052016 
 
 
19052016 
23062016 

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. 
De brief is nog niet uitgegaan. 
De brief zal nog verstuurd worden ook aangezien er 
onlangs bekend geworden is dat er op de hoek 
Abbestederweg/Duinroosweg gebouwd gaat worden 
voor recreatief gebruik en niet voor jeugd en/of 
senioren. De DR is van mening dat er in Callantsoog 
behoefte is aan sociale woningbouw. Dhr. Buzink zal 
Dhr. Beemsterboer benaderen met de vraag of hij in 
een komende Dorpsraadvergadering de plannen kan 
komen toelichten.   

Kees  

17032016 
 
21052016 
19052016 

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

Jaap  
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23062016 Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Het is Dhr. Buzink opgevallen dat het lijkt alsof de 
borden op een andere plek staan.  

17032016 
 
21052016 
 
19052016 
23062016 

095 Brief aan de gemeente met het verzoek vaker 
zwerfvuil te komen opruimen. 
De brief zal nog verstuurd worden. 
De brief is nog niet uitgegaan. Het onderwerp zal in 
de volgende vergadering opnieuw besproken worden. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 

Jaap  

17032016 
 
 
21052016 
19052016 
 
 
 
23062016 

096 Brief aan de gemeente. Zorgen uiten over ontstane 
situatie rondom de ouderenzorg en vragen welke 
acties de gemeente onderneemt. 
De brief is verstuurd. 
Wethouder Blonk heeft verzocht specifieke 
voorbeelden aan te dragen m.b.t. de (ouderen)zorg in 
de regio. Dhr. Lashley heeft Mevr. Ten Boekel 
verzocht met een inventarisatie te komen. 
Punt agenderen voor de Dorpsraadvergadering van 
september. 

Jaap   

17032016 
 
 
21042016 
 
 
19052016 
 
 
 
23062016 

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. 
Brief aan de gemeente en hen laten weten dat de DR 
akkoord is met de inhoud m.u.v. de zinsnede 
‘Politieke partijen kunnen geen lid van de DR zijn’. Zie 
ook agendapunt 6a. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 

Jaap  

17032016 
 
 
21052016 
 
 
19052016 
 
 
23062016 

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. 
Punt meenemen bij werkbezoek van B&W aan 
Callantsoog. 
Onveiligheid (gladheid, stuifzand) en ontbreken van 
voldoende verlichting van de nieuwe trap. Er hebben 
zich al een aantal valpartijen voorgedaan met 
behandeling in het ziekenhuis tot gevolg. Enkele 
gewonden hebben de gemeente aansprakelijk 
gesteld. Dhr. Buzink en Dhr. Van der Veek zullen na 
de vergadering de situatie ter plaatse gaan bekijken. 

Jaap  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21042016 
 
 
19052016 
 
23062016 

099 Brief aan de gemeente met het verzoek toelichting te 
geven over de verlichting op parkeerplaats Kiefteglop. 
De verlichting brandt de hele avond/nacht.  
Punt meenemen bij werkbezoek van B&W aan 
Callantsoog. 
Dhr. Van der Veek zal zijn contacten binnen de 
gemeente aanspreken om e.e.a. te bespoedigen. 
Punt aanhouden. 

Jaap  

19052016 
 
 
 
 
23062016 

100 Bespreekpunten inventariseren en melden aan Dhr. 
Lashley voor bezoek van B&W aan Callantsoog op 
woensdag 22 juni a.s.  
Het onderwerp ‘Werkbezoek B&W aan Callantsoog’ 
agenderen voor de volgende keer.  
Het werkbezoek is niet doorgegaan. Men zal een 
nieuwe datum afspreken in oktober. 

Kees  
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19052016 
 
 
23062016 

102 Brief aan de gemeente over het niet volgen van de 
sluitingstijden op 4 mei door enkele detaillisten in het 
dorp. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 

Jaap  

23062016 103 Dhr. Van Vuure benaderen met de vraag of hij zijn 
plannen voor de verbouw van AH met de DR wil 
delen.    

Kees Nieuw 

 
10. Rondvraag 

Dhr. Drieenhuizen; 
- Vraagt naar de status van Restaurant De Visserman op het Dorpsplein. Het pand ziet er 

verlaten en rommelig uit. Dhr. Deekens laat weten dat men op dit moment met een 
verbouwing bezig is van restaurant en woongedeelte. In augustus zal het restaurant 
geopend worden. De eigenaren zullen boven de zaak gaan wonen. 

- Het pand ‘Eten bij Max/Prima Bella’ staat ook weer te huur. 
Dhr. Landman 
- Het groepje dat gevormd is om via verschillende kanalen de kerk weer belicht te krijgen 

heeft dat gerealiseerd. Het is een mooi gezicht als men Callantsoog binnenkomt.         
Dhr. Deekens geeft aan dat de Ondernemers 1 lamp sponseren. 

- Ingekomen na de vergadering van Dhr. Landman: het verzoek om mee te denken over 
de locatie voor een beeld/kunstwerk. Met dit beeld/kunstwerk wordt getracht een 
verbinding te maken met de zee, de duinen en het achterliggend gebied. Er zijn geen 
kosten aan verbonden maar de gemeente ontvangt graag de input van de DR mbt het 
bepalen van de locatie. Een korte inventarisatie geeft aan dat de voorkeur uitgaat naar 
plaatsing om en nabij parkeerplaats Kiefteglop. 

Dhr. Meijer; 
- Meldt dat het nieuwe Dorpsplein in Petten gerealiseerd is. Het ziet er mooi uit, fijn om te 

zien. 
- Geeft aan dat de (container)bungalows op park Roompot hem een doorn in het oog zijn. 

Helaas is dit niet meer terug te draaien. Gemiste kans. 
- Heeft gemerkt dat er veel gebruik wordt gemaakt van de speelattributen bij IJsje Prima. 

Dat is een goede zet van de onderneemster in kwestie.  
 

11. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 15 september 2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

21 januari 23 juni 

18 februari 15 september 

17 maart 20 oktober 

21 april 17 november 

19 mei  15 december 


