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Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 
Website: www.dorpsraadcallantsoog.nl  

Email: keesbuzink@gmail.com  
Facebook: Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 

Secretariaat: Patrijzenweg 9,1759 GD Callantsoog 
 
 

 

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

 
Datum: Donderdag 15 juni 2017 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Kees Buzink, Thijs Deekens, Adam Landman, 

Marcel Meijer,  
 

Afwezig: Jaap Lashley, Anneke Mooy m.k. 

   
1. Welkom en mededelingen 

Dhr. Deekens opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

Het ontwikkelplan hoek Duinroosweg/Abbestederweg van Dhr. Hoep is besproken met 

verschillende betrokkenen maar het plan gaat niet door. De gemeente wil huur- en 

koopwoningen realiseren op genoemde locatie en is in onderhandeling met de eigenaar van 

de grond. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Mevr. Bruin; 
- Woont in Callantsoog in een recreatiewoning en staat al jarenlang ingeschreven voor 

een permanente woning. Gisteren heeft zij nog gesproken met Wethouder 
Beemsterboer. De nood is wat haar betreft erg hoog, er is dringend behoefte aan sociale 
woningbouw in Callantsoog. 
De DR geeft aan dat er in de 1e helft van september een informatieavond wordt 
gehouden over sociale woningbouw in Callantsoog. Dhr. Buzink is bezig om dit te 
organiseren i.s.m. de gemeente. Dhr. Buzink zal haar naam noteren. Er bestaat wat 
onduidelijkheid over het toewijzingsbeleid sociale woningbouw. Dhr. Meijer zal contact 
opnemen met Dhr. Beemsterboer. Actie 142.    
 

4. Vaststellen notulen van 18 mei 2017 
De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. Ze zullen worden gepubliceerd op 
de website van de DR en op de website van de digitale Omroeper.  
 

5. Ingekomen en uitgaande post 
Van de gemeente:  

- antwoord bomen Waranda. De bomen zullen blijven staan maar de gemeente zal wel 
bekijken op welke manier ze kunnen worden gesnoeid. Dhr. Buzink zal de brief van de 
gemeente doorsturen aan Mevr. Kasprowski. Zie ook actie 136. 

- Reactie veeg- en strooibeleid: Dhr. Munninks zal een afspraak maken met Dhr. Buzink 
om de veeg- en strooiroutes in Callantsoog en Groote Keeten nader te bekijken. Het 
beleid is om doorgaande wegen te vegen en te strooien. De DR is van mening dat er 
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nog meer straten geveegd en gestrooid mogen worden. Daarnaast zijn er ook enkele 
milieu aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Zie ook actie 130. 

- Reactie vrachtverkeer Zeeweg/AH: Dhr. Beemsterboer gaat nog contact opnemen met      
Dhr. Van Vuure. Het was hem even ontschoten. Zie ook actie 124. 

- Reactie laden en lossen nabij Brasil: Dhr. Beemsterboer neemt dit op met de BOA’s en 
de mensen in het veld. Er moet meer gehandhaafd worden. Zie ook actie 129. 

- Reactie parkeerplaats Kiefteglop: Dhr. Beemsterboer heeft aangegeven het punt van de 
open tegels binnen de gemeente op de juiste plek neer te leggen. Zie ook actie 141. 

- Reactie situatie H&G: Dhr. Beemsterboer heeft de situatie voorgelegd aan de 
burgermeester. Zij zal actie ondernemen. Zie ook actie 112. 

- Reactie situatie Zuidschinkeldijk: Dhr. Buzink heeft de campingeigenaren gesproken. 
Deze zijn al lang bezig met handhaving en BOA’s om de situatie te laten verbeteren 
maar dat is nog niet gelukt. Dhr. Buzink heeft nu de burgermeester aangeschreven en 
zal met haar contact houden. Het plaatsen van een extra paal lijkt niet de gewenste 
oplossing. Zie ook actie 132. 

Van de Fietsersbond: 
- Dhr. C. Van der Mark wil graag het rapport aan de DR toelichten en een presentatie 

geven. Qua planning ergens in het najaar. Dhr. Buzink zal tzt contact met Dhr. Van der 
Mark opnemen om een datum te bepalen. Zie ook actie 111. 

Ingekomen: 
- Uitnodiging van werkgroep plein Groote Keeten om op zaterdag 24 juni a.s. aanwezig te 

zijn bij informatiebijeenkomst. Belangstellenden hebben de mogelijkheid om kennis te 
nemen van het laatste voorstel voor aanpassing van het plein. Namens de DR zal Dhr. 
Buzink aanwezig zijn. Zie ook actie 131. 

 
6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Adam Landman 
Geen bijzonderheden te melden.   

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  
Dhr. Meijer heeft Dhr. Harold Hanse gesproken over de voortgang 
rondom de vooroeversuppletie. In de 2e helft van september 2017 
hoopt men alles gereed te hebben.  

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Geen bijzonderheden te melden. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  
Skatepark: Dhr. Meijer en Mevr. Nagel zijn 2 dagen op pad geweest en 
hebben o.a. Petten, Anna Paulwona en Oudesluis bezocht. Uit navraag 
blijkt dat het skatepark uit Oudesluis niet ter overname beschikbaar is. 
Als beste locatie komt men uit op het handbalveld, dit is geasfalteerd, 
verlicht en er staat een hek omheen. Er is contact gelegd met de 
voorzitter van de voetbalclub. Zodra Mevr. Nagel een reactie heeft 
ontvangen van de voorzitter zal zij contact opnemen met de twee 
dames van de gemeente. De gemeente is voornemens om in elke kern 
een dergelijk iets voor de jeugd te organiseren. Zie ook actie 133. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
Wegens afwezigheid van Mevr. Mooy geen update. 

PR en 
Communicatie 

Kees Buzink  
Geen bijzonderheden te melden. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens 
Medio september start er een werkgroep waarin een afvaardiging van 
de OFS, de gemeente Schagen en ondernemersvereniging Callantsoog 
zitting hebben. Onderwerp is het integraal plan en toekomstvisie 
Callantsoog. Met klem is aan de DR verzocht één of twee personen af 
te vaardigen voor deze werkgroep. De werkgroep neemt geen 
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beslissingen maar maakt plannen en voorstellen en legt deze voor. Het 
initiatief voor deze werkgroep komt vanuit de gemeente. De DR zal nu 
de verdere berichten en/of uitnodiging van de gemeente afwachten. In 
principe zijn Dhr. Meijer en Dhr. Buzink wel geïnteresseerd om deel te 
nemen aan deze werkgroep. 

Sociale 
woningbouw  

Kees Buzink en Marcel Meijer 
Een aantal jongeren hebben de Facebookpagina ‘starterswoningen in 
Callantsoog’ opgericht. Er is dus zeker behoefte aan sociale 
woningbouw maar op welke locatie? Kees Molenaar heeft hierover 
regelmatig contact met Dhr. Beemsterboer. De DR werkt er ook aan en 
is in gesprek met de gemeente. Helaas is de doorstroming in 
Callantsoog bijzonder slecht. Dit is een landelijk probleem omdat het 
beleid van de overheid erop gericht is dat mensen zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen.  

 
7. 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. 
  

17112016 
 
 
15122016 
19012017 
 
 
16022017 
16032017 
20042017 
18052017 
 
 
15062017 

111 Gemeente en de fietsersbond aanschrijven mbt de 
onveilige situatie voor fietsers door de werkzaamheden op 
de verschillende velden/boerenland.  
Brief is nog niet uitgestuurd. Aanhouden. 
De brief is verzonden. de fietsersbond heeft 
geïnventariseerd in de gemeente. De rapportage moet 
nog volgen. 
Idem. 
Dhr. Buzink zal de rapportage opvragen. 
Dhr. Buzink moet de rapportage nog opvragen. 
De rapportage is ontvangen maar deze is nogal 
uitgebreid. Het rapport zal nu eerst goed bekeken/gelezen 
worden door de werkgroep verkeer/vervoer. Aanhouden.  
Dhr. C. Van der Mark wil graag het rapport aan de DR 
toelichten en een presentatie geven. Qua planning ergens 
in het najaar. Dhr. Buzink zal tzt contact met                           
Dhr. Van der Mark opnemen om een datum te bepalen. 

Kees  

17112016 
 
 
15122016 
 
 
 
 
19012017 
 
16022017 
 
 
 
 
 
 
16032017 
 
20042017 
 

112 Bezoek brengen aan H&G Exporttractors om te vragen of 
de opstelling van de machines anders kan om zo de 
verkeersveiligheid te bevorderen. 
Dhr. Meijer en Dhr. Buzink hebben gesproken met de 
ondernemer. Het was een goed gesprek. Er zijn plannen 
voor nieuwbouw/herinrichting zodat de voertuigen droog 
en uit het zicht kunnen staan. E.e.a. kost wel even tijd. De 
DR houdt vinger aan de pols. 
Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Aanhouden. 
Dhr. Meijer heeft een tweede bezoek gebracht aan H&G 
Exporttractors. Hij heeft nogmaals gewezen op de 
gevaarlijke verkeerssituatie, de rommelige aanblik en de 
milieuverontreiniging door het mogelijk lekken van 
brandstof en olie. Mocht de situatie bij een volgend 
bezoek van de Dorpsraad niet aanzienlijk verbeterd zijn 
dan zal de Dorpsraad e.e.a. overdragen aan de 
gemeentelijke handhavers.  
De Dorpsraad heeft melding gemaakt bij de gemeente 
over de overlast. De gemeente gaat hiermee aan de slag. 
De gemeente is aan zet. Aanhouden. 

Kees en 
Marcel 
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18052017 
 
 
15062017 

Op dit moment lijkt de situatie onveranderd te zijn, 
misschien zelfs verergerd. De gemeente is aan zet om te 
handhaven. Dhr. Buzink zal de status opvragen.  
Dhr. Beemsterboer heeft de situatie voorgelegd aan de 
burgermeester. Zij zal actie ondernemen.  

15122016 
 
 
19012017 

116 Bij Bel&Herstel melding maken van de duinrozen nabij 
Hoeve Afrika. Driekwart van het fietspad is hiermee 
begroeid. 
Aanhouden tot de zomer als de duinrozen in bloei staan. 
In de winterperiode is er geen overlast van de duinrozen. 

Kees  

19012017 
 
 
16022017 
 
 
16032017 
20042017 
 
 
 
18052017 
 
 
 
15062017 

124 Met Dhr. Van Vuure spreken en hem aanmoedigen aan de  
chauffeurs een A4tje mee te geven met de voorgestelde 
rijroute/plattegrond.  
De DR heeft dit aangekaart maar zonder succes. Dhr. 
Beemsterboer geeft aan hierover met Dhr. Van Vuure te 
zullen bellen.  
Aanhouden. 
Mevr. Mooy heeft de indruk dat het minder wordt met de 
overlast van het vrachtverkeer. Evengoed gaat              
Dhr. Beemsterboer contact opnemen met Dhr. Van Vuure 
om dit af te stemmen.  
Dhr. Buzink heeft enkele bewoners van de Zeeweg 
gesproken. De situatie lijkt nog niet opgelost. Het 
vrachtverkeer kiest nog niet de gewenste route.            
Dhr. Buzink zal bij Dhr. Beemsterboer de status opvragen. 
Dhr. Beemsterboer gaat nog contact opnemen met              
Dhr. Van Vuure. Het was hem even ontschoten. 

Dhr. 
Beemsterboer/
Kees 

 

16032017 
 
 
20042017 
 
18052017 
 
 
 
 
15062017 

129 Bij de gemeente melden dat de laad- en losplaatsen nabij 
Restaurant Brasil na 11 uur gebruikt worden om 
bloembakken te plaatsen. 
In overleg met de gemeente heeft Restaurant Brasil de 
bloembakken verrijdbaar gemaakt.  
Het laden en lossen vindt nu plaatst op de doorgaande 
weg. De chauffeurs en/of Brasil verplaatsen de 
bloembakken niet voor het landen en lossen. Dit levert 
gevaarlijke verkeerssituaties op. Dhr. Buzink zal de 
gemeente verzoeken hierop te handhaven.  
Dhr. Beemsterboer neemt dit op met de BOA’s en de 
mensen in het veld. Er moet meer gehandhaafd worden.  

Kees  

16032017 
 
20042017 
18052017 
15062017 

130 Bij de gemeente het veegplan voor Groote Keeten 
opvragen. 
Aanhouden. 
Aanhouden. Dhr. Anton Munninks komt erop terug. 
Dhr. Buzink zal nog contact opnemen met Dhr. Munninks 
om de veeg- en strooiroutes in Callantsoog en Groote 
Keeten nader te bekijken. Het beleid is om doorgaande 
wegen te vegen en te strooien. De DR is van mening dat 
er nog meer straten geveegd en gestrooid mogen worden. 
Daarnaast zijn er ook enkele milieu aspecten waarmee 
rekening moet worden gehouden.  

Kees  

20042017 
 
18052017 
 
 
 
 
15062017 

131 Contact opnemen met F. ten Holt en S. Otto, werkgroep 
Groote Keeten 
Er is contact opgenomen. Op zaterdag 24 juni a.s. heeft 
de werkgroep Plein Groote Keeten een informatie-
bijeenkomst georganiseerd. Belangstellenden hebben de 
mogelijkheid om kennis te nemen van het laatste voorstel 
voor aanpassing van het plein.  
Namens de DR zal Dhr. Buzink aanwezig zijn. 

Kees/Karin  

20042017 
 
 

132 Situatie Zuidschinkeldijk: de wethouder informeren en 
contact opnemen met het beheerdersechtpaar van de 
camping 

Kees  



 
 

Notulen Dorpsraadvergadering donderdag 15 juni 2017  5 

18052017 
 
15062017 

Dhr. Buzink zal nog contact opnemen met het 
beheerdersechtpaar van Camping Oosternollen. 
Dhr. Buzink heeft de campingeigenaren gesproken. Deze 
zijn al lang bezig met handhaving en BOA’s om de situatie 
te laten verbeteren maar dat is nog niet gelukt.              
Dhr. Buzink heeft nu de burgermeester aangeschreven en 
zal met haar contact houden. Het plaatsen van een extra 
paal lijkt niet de gewenste oplossing. 

20042017 
18052017 
15062017 

133 Contact opnemen met Mevr. Nagel ivm halfpipe/skatepark 
Is gedaan, wordt aan gewerkt. Zie bij agendapunt 3. 
Wordt aan gewerkt. Zie bij agendapunt 6, jeugdbeleid. 

Marcel  

20042017 
 
18052017 
15062017 

136 Langsgaan bij Mevr. Kasprowski ivm de bomen voor haar 
woning die licht wegnemen 
Is gedaan, wordt aan gewerkt.  
Er is een reactie ontvangen van de gemeente. De bomen 
zullen blijven staan maar de gemeente zal wel bekijken op 
welke manier ze kunnen worden gesnoeid. Dhr. Buzink zal 
de brief van de gemeente doorsturen aan Mevr. 
Kasprowski.  

Kees  

18052017 
 
 
15062017 

137 Brief aan Natuurmonumenten ivm stuk wat men moet 
afleggen over het fietspad om veilig naar het Zwanenwater 
te komen. Afschrift aan gemeente. 
Aanhouden. De gemeente is in gesprek met 
Natuurmonumenten. NM wil de grond van de bollenboer 
aankopen tot aan het staatsbosje. De financiën moeten 
van de provincie en gemeente komen. Zijn zij daartoe 
bereid? Dhr. Meijer is ook nog altijd op eigen initiatief 
bezig om partijen bij elkaar te krijgen maar dit loopt nog 
geen vaart. 

Kees  

18052017 
 
 
15062017 

138 Aan de gemeente, Dhr. Van der Veek, melden dat de  
invalide parkeerplaatsen op het Dorpsplein te krap 
bemeten zijn.  
Dhr. Buzink zal de melding nog maken. 

Kees  

18052017 
 
15062017 

139 De gemeente laten weten een informatieavond mbt 
strandbebouwing in de 2e helft van september te houden. 
Aanhouden. 

Kees  

18052017 
 
15062017 

140 Delen van Pannaveldje met Hyksos bespreken met het 
schoolbestuur. 
Mevr. Van der Ploeg is hiermee bezig in het kader van 
burgerparticipatie. Er moet nog overleg plaatsvinden met 
de school. Het pannaveldje is in bestelling. Dhr. Buzink zal 
vinger gaan de pols houden.  

Kees  

18052017 
 
 
 
 
15062017 

141 Bij de gemeente aangeven dat op parkeerplaats 
Kiefteglop de nieuwe dennenbomen bruin en kaal zijn en 
dat door de begroeiing van de open tegels de markering 
vervaagt. 
Aanhouden. 
Dhr. Beemsterboer heeft aangegeven het punt van de 
open tegels binnen de gemeente op de juiste plek neer te 
leggen. 

Kees  

15062017 142 Contact opnemen met Dhr. Beemsterboer ivm 
onduidelijkheid over het toewijzingsbeleid sociale 
woningbouw.  

Marcel nieuw 

15062017 143 Contact opnemen met iemand van de brandweer. Marcel nieuw 

15062017 144 Actie nemen mbt het niet opvolgen van stop- en 
parkeerverbod Schoolstraat. 

Anneke 
(werkgroep 
verkeer en 
vervoer) 

nieuw 
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10. Rondvraag 
Dhr. Drieeenhuizen geeft de DR een aantal aandachtspunten mee voor de zomer; 
- Blijf de bewoners goed informeren m.n. over de informatieavonden sociale woningbouw 

en over de strandbebouwing (kustpact). De gemeente gaat door met plannen maken. 
Komt het onderwerp in de gemeenteraad dan zal er ingesproken moeten worden.  

- De verbouwingsactiviteiten bij AH zijn nog niet gestart omdat er nog enkele bezwaren 
zijn die eerst volgens procedure moeten worden behandeld.  

- Brandweer: de brandweer valt onder de veiligheidsregio NHN. Onlangs was in het 
nieuws dat veel geld naar consultants gaat. Door dit soort berichten raken de vrijwilligers 
hun motivatie kwijt. Dhr. Drieeenhuizen stelt de DR voor eens met de brandweer te gaan 
praten. Misschien kan men samen optrekken. Dhr. Meijer zal iemand van de brandweer 
benaderen. Actie 143. 

- Situatie basisschool: er is onlangs een oudervergadering geweest. Een aantal 
leraressen gaan weg en er is een nieuwe directrice is aangesteld. De nieuwe directrice 
gaat een plan van aanpak opstellen en zal dit nog voor de zomervakantie presenteren 
aan de ouders.  

- Houd de gemeentepolitiek in de gaten. En zet belangrijke informatie op de website en in 
de Omroeper en/of website van de omroeper. 

Mevr. Bruin; 
- Vraagt of er een wijkagent is voor Callantsoog? Die schijnt er wel te zijn, volgens 

aanwezigen is zijn naam Willem?? 
Dhr. Leguit; 
- Aan begin en eind van de Schoolstraat staan stop- en parkeerverbodborden. Dhr. Leguit 

heeft het gevoel dat niemand deze borden ziet en als deze wel gezien worden de 
automobilisten zich er niet aan houden met alle gevolgen voor de verkeersveiligheid van 
dien, vooral bij drukte. Aan de werkgroep verkeer en vervoer/Mevr. Mooy zal worden 
gevraagd hier aandacht aan te besteden. Actie 144. 

Dhr. Meijer; 
- Vond het een vreemde gewaarwording om vanuit richting de Stolpen een matrixbord 

tegen te komen met de boodschap ‘auto op slot, buit eruit’. Helaas is het nodig in deze 
tijd. Verder heeft hij in een bomvolle AH niet alle boodschappen kunnen doen wegens 
de drukte dus is ook bij de detaillisten slager en bakker geweest. Fijn dat het aanbod er 
is in ons mooie dorp.  

 
11. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en wenst iedereen een fijne zomer 
toe met veel drukte, daarna sluit hij de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 21 september 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 2017, altijd op donderdag, 19.30 uur, 
Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

19 januari 15 juni 

16 februari 21 september 

16 maart 19 oktober 

20 april 16 november 

18 mei  21 december 


