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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 19 oktober 2017 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Kees Buzink, Thijs Deekens, Anneke Mooy, 

Marcel Meijer 
 

Afwezig: Adam Landman m.k., Jaap Lashley z.k. 

   

1. Welkom en mededelingen 

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

De DR is naarstig op zoek naar nieuwe leden. Wie interesse heeft is welkom. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. C. Hoep: 
- meldt dat er in de notulen op de website een onjuiste datum is vermeld. 
- heeft melding gemaakt van het losgeraakte Elastoplast. 
- heeft melding gemaakt van overlast van vrachtwagens/transport. 
- heeft gesproken met Dhr. De Geus ivm de ontwikkeling van de hoek Abbestederweg/ 

Duinroosweg. Heeft hierover ook gesproken met Dhr. Beemsterboer. Zie verder bij de 
rondvraag. 
 

4. Vaststellen notulen van 21 september 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 op korte termijn worden teruggesnoeid. 
- antwoord mbt H&G Exporttractors. Zie verder bij actie 112. 
- antwoord mbt Restaurant Brasil. Zie verder bij actie 129. 
- antwoord mbt veeg- en strooibeleid. Zie verder bij actie 130. 
- uitnodiging voor het veldbezoek Callantsoog op dinsdag 24 oktober. Dhr. Deekens loopt 

mee. Zie actie 151. 
- uitnodiging voor het veldbezoek Groote Keeten op woensdag 25 oktober.                   

Dhr. Hartendorp en Dhr. Kooyman lopen mee. Zie actie 152. 
- antwoord vliegroute Lelystad: de gemeente (Dhr. Beemsterboer) onderzoekt de 

mogelijke gevolgen voor Callantsoog en de andere kernen in de gemeente Schagen.  
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- uitnodiging voorbespreking Visieplan. Het Visieplan is vorige maand met de 
belanghebbenden besproken in het Dorpshuis en is in concept grotendeels gereed. De 
gemeente (organisator) wil nu het visieplan voorbespreken met de Dorspraad. Daarna 
volgt een informatieavond voor het publiek. De voorbespreking is gepland op 
maandagavond 20 november. De ondernemers uit de toeristische sector zijn niet 
betrokken bij de ontwikkeling van het visieplan. Zowel in de Dorpsraad als in de 
commissie ruimte vergaderingen is geen betrokkenheid getoond. 

Van Dhr. Ruler: 

- voorgesteld is om de uitkijktoren Groote Keeten te verplaatsen naar de strandopgang 
van GK. De DR zal dit initiatief ondersteunen door een brief aan Dhr. Van der Veek te 
sturen. Zie verder bij actie 147. 

Van de Provincie Noord-Holland: 
- buslijn 152 wordt niet opgeheven maar per 22 juli 2018 aangepast. Zie verder bij actie 

145. 
 

6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Adam Landman 
Wegens afwezigheid van Dhr. Landman geen update. 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  
Dhr. Meijer heeft zijn contact van het HHR, Dhr. H. Hanse, benaderd en 
de status opgevraagd mbt de vooroeversuppletie. Op dit moment is er 
geen activiteit omdat de schepen elders aan het werk zijn. Voor eind 
van dit jaar wordt de vooroeversuppletie afgerond. In november volgt 
een overleg tussen het HHR en de strandexploitanten waarbij          
Dhr. Meijer aanwezig zal zijn. In februari 2018 volgt een 
monitorplan/nieuw rekenmodel omdat het strand van Callantsoog in de 
toekomst alleen maar smaller zal worden. Dhr. Meijer zal Dhr. Hanse 
vragen om in het voorjaar van 2018 het nieuwe rekenmodel toe te 
lichten. Mogelijk in een thema-avond over kust en veiligheid in de 
breedste zin van het woord. Actie 153.   

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Geen bijzonderheden te melden. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

 Hyksos: men is nog even aan het brainstormen over een mogelijke 
informatieavond voor ouders. 

 Skatepark: Mevr. Nagel pakt het project één dezer dagen weer op. 
Momenteel zoekt men naar iets kleinschaligers en niet per se alleen 
voor de skaters. Iets wat inpasbaar is op een bestaande speelplaats 
bijvoorbeeld. De kans van slagen is groter als men het wat kleiner 
aanpakt. Ook zullen de kosten dan lager zijn. Zie ook actie 133. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 

 De DR merkt niet dat er gewerkt wordt aan de openstaande 
verkeerspunten zoals de spiegel op rotonde De Stolpen, de 
verlichting van de vluchtheuvel nabij de Voordijk, de lantaarnpaal 
aan de Jewelweg etc., etc. De DR zal een brief sturen aan de 
burgermeester. Zie ook actie 150. 

 Heeft contact opgenomen met Dhr. Van der Mark van de 
Fietsersbond. Dhr. Van der Mark zal in de volgende DR-vergadering 
het rapport van de Fietsersbond toelichten. Zie ook actie 111. 

PR en 
Communicatie 

Kees Buzink  
Op de website staat een verkeerde datum bij de notulen vermeld.      
Dhr. Buzink zal dit aanpassen. Verder geen bijzonderheden.  
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Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens 

 De data voor de evenementen van 2018 staan vast. 
    27 mei Oog op vis 
      7 juni Oog op food 
      1 juli Kunstmarkt 
    15 juli Oudhollandse spelen + ambachtenmarkt 
    20 t/m 22 juli Oog op Pop (deel 1) 
    28 juli BBQ festival met wedstrijd (o.v.b.) 
      5 aug. Waterspelen 
    17 en 18 aug. Oog op pop (deel 2) 
    19 aug. Kinderspelen 
    25 en 26 aug. Pleinfeesten ( o.v.b.) 

      Verder mogelijk een vliegerfestival op het strand, Callantsoog on   
      Wheels in oude vorm, Radio NL zomertour en een zeskamp voor de  
      jeugd. 

 Onlangs is de sfeerverlichting opgehangen. Door de harde 
wind/slecht weer van afgelopen zomer zagen de bloembakken er 
niet al te best uit. Dat was enkelen al opgevallen. 

 De kerstboom is in bestelling en komt op dezelfde plek te staan als 
vorig jaar. De boom van dit jaar is 15 meter hoog en wordt eind 
november geplaatst. 

 De ondernemers zijn niet betrokken bij de ontwikkeling van het 
visieplan. Zie verder bij agendapunt 5. Ingekomen en uitgaande 
post.  

 De ondernemers hebben een nieuwe website in ontwikkeling. De 
domeinnaam ligt al vast: www.incallantsoog.nl 

Sociale 
woningbouw  

Kees Buzink en Marcel Meijer 
Sociale woningbouw is een onderwerp in het visieplan. Het visieplan is 
in concept gereed. Op maandagavond 20 november zal het 
voorbesproken worden met de Dorpsraad. Daarna volgt een 
informatieavond voor het publiek. 

 
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 
16022017 
 
 
16032017 
20042017 
18052017 
 
 
 
15062017 
 
 
 
21092017 
 

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. 
Er is nog geen afspraak gemaakt. Mevr. Mooy zal contact 
opnemen met Dhr. Van der Mark.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.incallantsoog.nl/
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19102017 

 
Mevr. Mooy heeft contact opgenomen met Dhr. Van der 
Mark van de Fietsersbond. Dhr. Van der Mark zal in de 
volgende DR-vergadering het rapport van de Fietsersbond 
toelichten. 

 
Kees/  
Anneke 

17112016 
 
 
 
15122016 
 
 
 
19012017 
16022017 
 
 
 
 
 
 
 
16032017 
 
20042017 
18052017 
 
 
15062017 
 
21092017 
 
 
19102017 

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. 
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.  
De burgermeester heeft actie genomen rondom de situatie 
van H&G. Er is nog geen terugkoppeling ontvangen. 
Aanhouden. 
De burgermeester heeft laten weten dat H&G per 2016 
voldoet aan de milieu wetgeving en zij hierop regulier 
gecontroleerd worden. Volgens het bestemmingsplan 
heeft het terrein de bestemming industrie. Blijft nog over 
het punt van verkeersveiligheid. Daarvoor zal de DR een 
brief aan de burgermeester sturen. Daarnaast zal          
Dhr. Meijer binnenkort contact opnemen met H&G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees en 
Marcel 

 

16032017 
 
 
20042017 
 
18052017 
 
 
 
 
15062017 
 
21092017 
 
 
 
 
 
19102017 

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.  
De DR zal de burgermeester aanschrijven aangezien zij 
verantwoordelijk is voor handhaving. Niet alleen de 
bloembakken staan op de laad- en losplaatsen maar ook 
de bedrijfsauto van Brasil. Er moet echt veel meer 
gehandhaafd worden. Niet alleen bij Brasil maar in het 
algemeen. Zie ook acties 147 en 148. 
De burgermeester heeft de melding doorgegeven aan 
Handhaving en deze hebben onlangs de locatie bezocht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees 
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maar helaas niet gehandhaafd mbt de bloembakken. 
Aanstippen tijdens veldbezoek. 

16032017 
 
20042017 
18052017 
15062017 
 
 
 
 
 
 
21092017 
 
 
19102017 

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.  
Zie update bij agendapunt 5, ingekomen en uitgaande 
post. Dhr. Buzink zal de gemeente erop attenderen meer 
te vegen, ook in de zomer, zeker bij harde wind/storm. 
Dhr. Buzink heeft bij de gemeente navraag gedaan 
waarom plan Noord en een stukje Jewelweg richting bos 
niet zijn opgenomen in de route. In GK is wel geveegd 
maar de putten zijn niet uitgezogen. Aanstippen in het 
veldbezoek anders melding maken via Bel&Herstel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees 

 

20042017 
 
 
18052017 
 
15062017 
 
 
21092017 
 
 
 
 
 
 
19102017 

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. 
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. 
De gemeente gaat een plan van aanpak maken. Mogelijk 
dat de wandelroute aangepast wordt. Dhr. Buzink zal de 
gemeente vragen dit plan uitgebreid aan de DR toe te 
lichten.  
De campingeigenaar heeft de gemeente in juni jl. verzocht 
een ‘verboden toegang/alleen 
bestemmingsverkeer/doodlopende weg’ te plaatsen. Als 
dit bord er staat kunnen geparkeerde auto’s beboet 
worden. De campingeigenaar is geen voorstander van 
toegang via de andere kant. Het verleggen van de 
wandelroute is geen goed idee. De wandelroute moet niet 
wijken. De burgermeester wordt uitgenodigd om een 
toelichting te geven over handhaving in het algemeen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees 

 

20042017 
18052017 
15062017 
21092017 
19102017 

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. 
Zie update bij agendapunt 6, jeugdbeleid. 
Zie update bij agendapunt 6, jeugdbeleid. 

 
 
 
 
Marcel 

 

18052017 
 
 
15062017 
21092017 
 
 
19102017 

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. 
Dhr. Buzink heeft de melding gemaakt maar er is nog 
geen response ontvangen. Dit onderwerp wordt 
toegevoegd aan het lijstje voor Dhr. Beemsterboer. 
Aanstippen tijdens veldbezoek. 

 
 
 
 
 
 
 
Thijs 

 

18052017 
 
15062017 

139 De gemeente laten weten een informatieavond mbt 
strandbebouwing in de 2e helft van september te houden. 
Aanhouden. 
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21092017 
19102017 

Aanhouden. 
Aanhouden. 

 
Kees 

18052017 
 
 
 
15062017 
 
 
 
21092017 
 
 
 
19102017 

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. 
De gemeente heeft geantwoord dat het juist de bedoeling 
is dat de begroeiing door de open tegels groeit. Het punt 
van de bruine en kale dennenbomen staat nog open. Dhr. 
Buzink neemt dit nogmaals op met Dhr. Beemsterboer.  
Bruine en kale dennenbomen aanstippen tijdens 
veldbezoek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thijs 

 

21092017 
 
 
19102017 

145 Contact opnemen met de provincie en vragen naar 
opheldering mbt het mogelijk (deels) verdwijnen van 
buslijn 152.  
De Provincie Noord-Holland heeft laten weten dat buslijn 
152 niet wordt opgeheven maar per 22 juli 2018 wordt 
aangepast. In het weekend rijdt de bus niet maar hiervoor 
in de plaats komt ‘Overal flex’ (tot 30 min. vooraf een reis 
bestellen). In de nieuwe route wordt GK echter niet 
aangedaan. De DR is hier niet blij mee en zal dit melden 
aan de Provincie. Er zijn dan misschien weinig 
schoolkinderen in GK maar wel ouderen die afhankelijk 
zijn van het OV. De kustbus (zomerlijn) blijft in het 
zomerseizoen gewoon rijden maar hanteert wel een hoger 
tarief. 

 
 
 
Kees 

 

21092017 
 
19102017 

146 Het HHR aanschrijven en erop aandringen de 
wegen/paden/strandslagen in goede staat te brengen.  
Nog geen reactie ontvangen. Dit onderwerp wordt 
aangestipt tijdens het veldbezoek. 

 
 
Dhr. 
Hartendorp 
Dhr. Kooyman 

 

21092017 
 
 
19102017 
 

147 De burgermeester aanschrijven en haar verzoeken te 
handhaven op de geluidshinder en overlast nabij 
uitkijktoren Groote Keeten. 
Brief aan de gemeente, Dhr. Van der Veek, sturen. Hierin 
kenbaar maken dat de DR het initiatief, om de uitkijktoren 
Groote Keeten te verplaatsen naar de strandopgang van 
GK, ondersteunt. Tevens de burgermeester uitnodigen om 
het handhavingsbeleid toe te lichten. 

 
 
 
Kees 

 

21092017 
 
 
19102017 

148 De burgermeester aanschrijven en haar verzoeken meer 
handhaving in te zetten. Tevens het verzoek indienen voor 
een wijkagent. Aanhouden. 
De naam van de wijkagent is Willem van Veen.             
Dhr. Buzink zal de wijkagent uitnodigen om zich in een 
volgende Dorpsraadvergadering voor te stellen en zijn 
werkzaamheden toe te lichten. 

 
 
 
Kees 

 

21092017 
 
19102017 

150 Inventariseren welke verkeerspunten nog open staan en 
de inventarisatie aanbieden aan Dhr. Beemsterboer.  
Brief aan de burgermeester ivm de lijst met openstaande 
verkeerspunten. Ook aanstippen tijdens veldbezoek. 

 
 
Thijs 

 

19102017 151 Veldbezoek Callantsoog op dinsdag 24 oktober.  
Dhr. Deekens loopt mee.  

Thijs nieuw 

19102017 152 Veldbezoek Groote Keeten op woensdag 25 oktober.  
Dhr. Hartendorp en Dhr. Kooyman lopen mee.  

Dhr. 
Hartendorp 
Dhr. Kooyman 

nieuw 

19102017 153 Dhr. Hanse uitnodigen om in het voorjaar van 2018 het 
nieuwe rekenmodel toe te lichten. Mogelijk in een thema-
avond over kust en veiligheid in de breedste zin van het 
woord.  

Marcel nieuw 
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19102017 154 Dhr. Hanse van het HHR contacten om melding te maken 
van de staat van het duin. Veel gaten, te weinig 
beplanting, niet voldoende afzettingen. 

Marcel nieuw 

19102017 155 Het schoolbestuur contacten en melden dar er in de 
avonduren vaak jeugd op het schoolplein is. Wat gaan zij 
hieraan doen.  

Kees nieuw 

19102017 156 Stukje laten plaatsen in Omroeper over juiste tijdstip 
afvalcontainers aan de straat. 

Kees nieuw 

 
10. Rondvraag 

Dhr. Deekens; 
- geeft aan dat de wijkagent Dhr. Willem van Veen is. De DR zal Dhr. Van Veen 

uitnodigen om zich in een volgende Dorpsraadvergadering voor te stellen en zijn 
werkzaamheden toe te lichten. Zie verder bij actie 148. 

Dhr. Meijer; 
- kwam onlangs weer eens aangereden vanaf de ‘marinebocht’ en omdat er gemaaid was 

nabij het Zwanenwater en Hotel De Horn kreeg hij weer een heel andere kijk op 
Callantsoog. Opnieuw een genietmomentje.  

- steunt, op persoonlijke titel, de bouw van de strandhuisjes in Petten. Het trekt veel, 
nieuwe, bezoekers die mogelijk ook een bezoek brengen aan Callantsoog en dat is goed 
voor onze ondernemers. 

Dhr. Beemsterboer; 
- op de vraag van de DR om de burgermeester uit te nodigen ivm handhaving geeft hij 

aan dat de DR haar gewoon per mail kan uitnodigen. Zie verder bij actie 147. 
- zal op verzoek van de DR Dhr. van der Veek aanspreken. Hij beantwoordt de mail van 

de DR niet of nauwelijks.  
- is nog bezig andere mogelijkheden te onderzoeken mbt sociale woningbouw in 

Callantsoog. Aangezien de gemeente de hoge aanschafprijs van de grond 
Abbestederweg/Duinroosstraat niet gaat betalen wordt nu onderzocht of Wooncompanie 
het terrein kan aanschaffen. Ook andere invalshoeken wil hij nog bezien. 

Dhr. Hoep; 
- meldt overlast van motorvoertuigen op Abbestede ofwel het weggetje van ‘Callas’. 

Handhaving is hier noodzakelijk. 
- de duinen moeten beter onderhouden worden, er zijn veel gaten in de duinen. Ook moet 

er beplant worden en hekken geplaatst. Desnoods met prikkeldraad. De verbodsborden 
bieden namelijk geen soelaas. Dhr. Meijer zal dit melden bij zijn contact bij het HHR. 
Actie 154.  

Dhr. Kooyman; 
- constateert dat er veel crossmotoren en quads op het strand zijn. Heeft al meegemaakt 

dat een handhaver wel de vissers controleert op hun vergunning maar de langsrijdende 
crossmotoren niet bekeurd. 

Dhr. De Haan; 
- in de avonduren is er vaak jeugd op het schoolplein terwijl dit na 20 uur verboden is. Het 

hek is laag en er is geen verlichting. Mogelijk kan er verlichting komen die werkt op een 
sensor. Dhr. Buzink zal hiervan melding maken bij het schoolbestuur. Actie 155. 

Dhr. Drieeenhuizen; 
- verzoekt de DR een stukje te plaatsen in de Omroeper om aandacht te vragen voor de 

afvalcontainers. Deze mogen pas op de ochtend zelf aan de weg worden gezet. Als ze 
de avond vooraf al buiten staan trapt de jeugd ze vaak van de stoep af of ze waaien in 
het geheel om (m.n. de oranje bakken). Actie 155. 

 
11. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 16 november 2017.  
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Vastgestelde data 2018 

  

  

  

  

  

 
 
 

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

19 januari 16 maart 18 mei 21 september 16 november 

16 februari 20 april 15 juni 19 oktober 21 december 

Data 2018, altijd op donderdag, 19.30 uur, 

Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

18 januari 21 juni 

15 februari 20 september 

15 maart 18 oktober 

19 april 15 november 

17 mei  20 december 


