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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 18 mei 2017 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Kees Buzink, Thijs Deekens, Adam Landman, 

Jaap Lashley, Marcel Meijer 
 

Afwezig: Anneke Mooy m.k. 

 
1. Welkom en mededelingen 

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. P. Drieenhuizen; 
- Spreekt nogmaals zijn complimenten uit naar wethouder Beemsterboer mbt zijn 

daadkrachtig optreden om binnen Callantsoog een sociaal wonen project te realiseren.  
- Of de DR aanwezig zal zijn bij de informatiebijeenkomst Plein Groote Keeten. Dit is op 

zaterdag 24 juni a.s. tussen 15 en 17 uur. Onderwerp zijn de plannen/ontwikkelingen 
voor het Dorpsplein Groote Keeten. Een afvaardiging van de DR zal daar aanwezig zijn. 
Zie ook actie 131. 

Dhr. Hoep; 
- Heeft op korte termijn een afspraak met de Firma De Geus en wethouder Beemsterboer 

om te praten over het ontwikkelplan hoek Duinroosweg/Abbestederweg. Dhr. Hoep heeft 
het plan ook besproken met projectontwikkelaar Rotteveel en toegestuurd aan            
Dhr. S. Zeeman.  

Mevr. Bracht; 
- Vraagt aandacht voor de gym club welke na korte afwezigheid uit het Dorpshuis nu niet 

meer op dezelfde tijd/dag kan komen gymmen omdat dit voor het Dorpshuis onrendabel 
is. De DR stelt voor dat Mevr. Bracht contact opneemt met de voorzitter van de Stichting 
Dorpshuis. De DR kan hier verder niet in bemiddelen.  

- Vraagt aandacht voor het stuk wat men moet afleggen over het fietspad om veilig naar 
het Zwanenwater te komen. Het gaat hier om 700/800m. De DR zal zich nogmaals 
wenden tot Natuurmonumenten met een afschrift aan de gemeente. Actie 137. 

Mevr. Nagel 
- Was op de vorige Dorpsraadvergadering aanwezig ivm initiatief voor een skatepark. Zij 

heeft een gesprek gehad met twee dames van de gemeente. Men is erg positief en de 
gemeente wil meewerken aan het creëren van een nieuwe plek. Aan Mevr. Nagel is 
gevraagd nu een aantal plekken voor te dragen. Ook via Facebook zijn veel reacties 
binnengekomen. Denk o.a. aan het handbalveld (hier ligt al beton en er staat een hek 
omheen, is er verlichting?) of hoek Denneweg/Duinroosweg of M. Mooystraat. Er schijnt 
een skatepark ‘ter overname’ beschikbaar te zijn uit Oudesluis. Mevr. Nagel en           

 



 
 

Notulen Dorpsraadvergadering donderdag 18 mei 2017  2 

Dhr. Meijer zullen contact onderhouden en een aantal plekken inventariseren. Mogelijk 
dat volgende maand een keuze kan worden gemaakt en omwonenden kunnen worden 
gepeild. Mevr. Nagel zal contact opnemen met Dorpsraad Oudesluis. Zie ook actie 133. 

 
4. Vaststellen notulen van 20 april 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 
- Antwoord Fietsersbond: het verslag volgt. Rapport inclusief Excelsheet is ontvangen van 

de Fietsersbond. In het sheet is een selectie te maken van alle probleemlocaties en 
welke acties uitstaan. Het is een zeer uitgebreid rapport. De DR zal e.e.a. analyseren. 

- Ingekomen IJscoman Kees: De invalide parkeerplaatsen op het Dorpsplein zijn te krap 
bemeten. De DR zal dit melden bij de gemeente, Sigge vd Veek. Actie 138. 

- Ingekomen van Mw. Bakker enkele suggesties voor bouwlocaties sociale woningbouw. 
Dhr. Buzink zal haar bedanken voor het meedenken.  

- Mail van gemeente, Anton Munninks, betreffende strooi- en veegbeleid. Dhr. Munninks 
komt erop terug. 

- Mail van gemeente, Paul Valkering, strategisch beleidsmedewerker gemeente, nav mail 
DR aangaande de strandhuisjes. Dhr. Valkering komt erop terug. 

- Alle Dorpsraden hebben een uitnodiging gekregen voor de evaluatie van het 
subsidiebeleid (vanaf half juni). De DR is welkom als toehoorder. Onderwerpen zijn o.a. 
welzijn, cultuur, sport.  

- Mail van OFS sector recreatie en toerisme aangaande het integraal plan. Dhr. De Wit 
heeft voorgestel in klein comité te spreken over het integraal plan. De DR heeft laten 
weten dat zij dit soort zaken graag in het openbaar bespreken en dat de OFS 
maandelijks welkom is om in te spreken in de Dorpsraadvergadering. Dhr. Buzink zal 
hen nogmaals uitnodigen.   

- Blauwe zone: zowel de ondernemersvereniging Callantsoog als de winkeliersvereniging 
Schagen is tegen het voorstel de parkeertijd uit te breiden van 1 naar 2 uur. Dhr. Buzink 
heeft de informatie al eerder doorgegeven aan de OFS. Zij pakken het verder op met de 
gemeente.  

- Aangaande strandbebouwing zal er in de 4 kustplaatsen een informatieavond worden 
georganiseerd door de gemeente voordat men tot besluitvorming overgaat. De 
gemeente heeft woensdag 5 juli voorgesteld maar Dhr. Buzink zal voorstellen de avond 
in de 2e helft van september te houden. Actie 139. 

 
6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Adam Landman 
Heeft i.s.m. de kascommissie de kascontrole uitgevoerd. De 
jaarrekening opgemaakt en zal vandaag getekend worden.   

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  
Dhr. Meijer zal de volgende keer een update geven over de plannen 
voor de vooroeversuppletie. Vooralsnog is dit gepland voor de 2e helft 
van 2017. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Heeft positieve reacties ontvangen over de boodschappenservice van 
supermarkt de Spar in ’t Zand. Bij gebrek aan de papieren Omroeper 
zal Mevr. Ten Boekel de advertentie aan Dhr. Buzink sturen zodat hij 
deze op de internetpagina kan worden geplaatst.  

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

 Dhr. Meijer heeft gesproken met een bestuurslid van de Hyskos. 
Men is bij de gemeente op bezoek geweest aangaande de 
toekomstvisie van de Hyksos. Het dorp en de Hyksos hopen dat zij 
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nog lang door kunnen gaan aangezien er nog steeds veel ‘jonge’ 
jeugd naar de Hyksos komt maar de tijd zal het leren. De oudere 
jeugd kan sinds kort terecht in het Dorpshuis. 

 Op het schoolplein is men bezig met een Pannaveldje. Hier ziet 
men mogelijkheden om het pannaveldje te delen met de Hyksos. 
Dhr. Buzink zal het voorstel bespreken met het schoolbestuur. 
Actie 140.  

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 

 Het evenement ‘Oog op Food’ is met 1 week vervroegd dus nu is 
het op zondag 18 juni. 

 De bloembakken zijn weer opgehangen en deze mogen hangen tot 
begin oktober. 

 De ondernemersvereniging doet niet aan crowdfunding. Mogelijk 
dat de ondernemers hier individueel wel voor open staan. 

 Artiesten Oog op Pop: vrijdag 21 juli, The Rousers, zaterdag 22 juli 
pianiste Fleur Raateland en zondag 23 juli Hans Dulfer. 

 Artiesten Jazz festival: zaterdag 5 augustus, Jug Bros uit Texel, en 
zondag 6 augustus Tropical Night Brassband. 

Sociale 
woningbouw  

Kees Buzink en Marcel Meijer 
Discussie over de mogelijkheden; de Dorpsraad wil graag breed 
inzetten en zoeken naar mogelijkheden. Er zijn meerdere opties 
mogelijk o.a. hoek Duinroosweg/Abbestederweg en de locatie waar 
voorheen de halfpipe stond. Verder zijn er zeker óók voorstanders voor 
sociale woningbouw op de Denneweg. 

 
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 

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.  

Kees  

17112016 
 
 
15122016 
 
 
 
 
19012017 

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. 

Kees en 
Marcel 
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16022017 
 
 
 
 
 
 
 
16032017 
 
20042017 
18052017 

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. 
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.  

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 

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/
Kees 

 

16032017 
 
 
20042017 
 
18052017 

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.  

Kees  

16032017 
 
20042017 
18052017 

130 Bij de gemeente het veegplan voor Groote Keeten 
opvragen. 
Aanhouden. 
Aanhouden. Dhr. Anton Munninks komt erop terug. 

Kees  

20042017 
 
18052017 

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.  

Kees/Karin  

20042017 
 
 
18052017 

132 Situatie Zuidschinkeldijk: de wethouder informeren en 
contact opnemen met het beheerdersechtpaar van de 
camping 
Dhr. Buzink zal nog contact opnemen met het 
beheerdersechtpaar van Camping Oosternollen. 
 

Kees  
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20042017 
18052017 

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

Marcel  

20042017 
 
18052017 

136 Langsgaan bij Mevr. Kasprowski ivm de bomen voor haar 
woning die licht wegnemen 
Is gedaan, wordt aan gewerkt.  

Kees  

18052017 137 Brief aan Natuurmonumenten ivm stuk wat men moet 
afleggen over het fietspad om veilig naar het Zwanenwater 
te komen. Afschrift aan gemeente. 

Kees nieuw 

18052017 138 Aan de gemeente, Dhr. Van der Veek, melden dat de  
invalide parkeerplaatsen op het Dorpsplein te krap 
bemeten zijn.  

Kees nieuw 

18052017 139 De gemeente laten weten een informatieavond mbt 
strandbebouwing in de 2e helft van september te houden. 

Kees nieuw 

18052017 140 Delen van Pannaveldje met Hyksos bespreken met het 
schoolbestuur. 

Kees nieuw 

18052017 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 

Kees nieuw 

  
10. Rondvraag 

Dhr. Drieeenhuizen 
- vind dat het tijd is dat de reclameborden, met een aankondiging over Koningsdag, op en 

rond het Dorpsplein verwijderd worden. Dit zal op korte termijn gebeuren. 
Dhr. Landman; 
- is blij met een enthousiasteling als secretaris, Kees Buzink. 
Dhr. Meijer; 
- woont echt in een mooi gebied en dat ervaart hij dagelijks als hij Callantsoog komt 

binnenrijden, hij het molentje ziet en ziet dat alles mooi groen is en in bloei staat.   
Mevr. Brouwer; 
- laat weten dat het crowdfundingsproject Doorkijkboom onsuccesvol is. Van de 

benodigde 18.500 euro is middels 12 donateurs 7.560 euro opgehaald. Het project gaat 
dus niet door. 

Dhr. Deekens; 
- geeft aan dat de nieuwe dennenbomen op parkeerplaats Kiefteglop bruin en kaal zijn, 

het lijkt of ze het niet goed doen. Dhr. Buzink zal dit melden aan de gemeente. Actie 
141. 

- doordat op parkeerplaats Kiefteglop de open tegels begroeien raak je de markeringen 
kwijt. Dhr. Buzink zal dit melden aan de gemeente. Actie 141.  

 
11. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 15 juni 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 


