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Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 

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

Secretariaat: Patrijzenweg 17,1759 GD Callantsoog 
 
 

 

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

 
Datum: Donderdag 15 januari 2015 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Karin Brouwer, Thijs Deekens, Arend Grit, Adam Landman, Jaap Lashley,  

Marcel Meijer, Anneke Mooy  
 

Afwezig: Robbert van der Zee m.k., Gerda ten Boekel m.k. 
 
1. Welkom en mededelingen 

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

Mevr. Mooy is op 10 januari aanwezig geweest bij de bestuursvergadering van 

Dorpsvereniging Groote Keeten. Het is een enthousiaste groep professionele mensen met 

veel kennis van zaken. Er is een bestuur en de leden betalen een kleine bijdrage. Verder 

wordt gewerkt met werkgroepen. Men was blij dat Mevr. Mooy aanwezig was. Op vrijdag 23 

januari is de DR welkom om aanwezig te zijn bij de nieuwjaarsbijeenkomst waar de 

toekomstvisie Groote Keeten zal worden gepresenteerd. De dorpsvereniging wil de 

connectie met Callantsoog zeker in stand houden en verder ontwikkelen. Over en weer zijn 

de leden welkom op ieders vergadering. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Gelegenheid tot inspreken 
Piet Drieenhuizen;  

- zal, indien nodig, zelf zijn koffie/thee bekostigen mocht in de toekomst op de 
subsidie voor de DR worden gekort. Voor 2015 is het budget in ieder geval 
toereikend voor koffie/thee voor de toehoorders/insprekers. 

- de driehoeksborden zijn stukgewaaid, staan op de verkeerde plaats, aanplakvellen 
laten los en waaien in het rond. De DR zal hierover een brief sturen aan de 
gemeente (Actie 036). 

Ger de Haan; 
- verzoekt de DR een afschrift van de vastgestelde notulen aan de gemeente te 

sturen. (Actie 037). 
- vraagt allen alert te zijn op de plannen van de gemeente aangaande de extra, 

gekleurde, afvalcontainers voor de inwoners. Dat de inwoners van Callantsoog hier 
niet op zitten te wachten is reeds bekend bij de gemeente.  

Kees Buzink; 
- is als belangstellende/toehoorder aanwezig. 

Kees Hoep;  
- aandacht voor het informatiebord bij strandopgang Abbestederweg. Het staat nu 

echt op instorten. De gemeente is op de hoogte maar actie blijft uit. De DR zal 
hierover een brief aan de gemeente sturen. (Actie 038). 
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4. Vaststellen notulen van 18 december 2014 

De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. Ze zullen worden gepubliceerd op 
de website van de DR. 
De notulen van 20 november 2014 zijn gerectificeerd. De gerectificeerde notulen zullen 
worden gepubliceerd op de website. 
De vastgestelde notulen zullen, alleen op verzoek, aan de toehoorders/insprekers worden 
toegestuurd.  
Dhr. De Haan zal in CC de concept-notulen ontvangen. 
 

5. Voortgang verbouwingsplannen AH 
De plannen zijn officieel ingetrokken. Besloten wordt dit onderwerp niet langer te 
agenderen. 
 

6. Ingekomen en uitgaande post 
Ingekomen: 

 Brief van Woonzorggroep Samen inzake recreatieruimte in Huys ten Oghe. De 
financiën ontbreken om de ruimte voor de ouderen van Callantsoog te behouden. 

 Brief van de provincie Noord inzake de kerknollen langs de Zeeweg. Zie ook actie 
030. 

 Brief van Carel van der Poel (De Omroeper) die opheldering vraagt inzake de relatie 
tussen Stichting Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten en de Dorpsvereniging 
Groote Keeten. Dhr. Lasley heeft zijn vraag inmiddels beantwoord. 

 Brief van de gemeente, verslag van het overleg met een aantal dorpsraden en 
Wethouder Van der Veek op 5 januari 2015. De gemeente ziet vooralsnog af van de 
evaluatie in maart over de nieuwe samenwerking tussen gemeente en dorpsraden. 
Voor de DR is het convenant echter nog steeds van kracht. De DR zal hierover een 
brief aan de gemeente richten. (Actie 039).  

 Ontvangstbevestiging van de gemeente. Onderwerp Dorpsraad m.b.t. bibliotheken in 
dorpskernen. 

 Ontvangstbevestiging van de gemeente. Onderwerp Dorpsraad Dorpsplein 
Callantsoog. 

 Uitgaand: Geen. 
 
7. Aanpassing indeling werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer. Mogelijk ook iets voor Robbert van der Zee.           
Mevr. Mooy zal dit met hem bespreken. (Actie 040). 
 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel  
 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  
 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy en Arend Grit 

PR/Communicatie Jaap Lashley 
 

Sociaal Domein Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 
 

Financiën Adam Landman 
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8. Aangepast voorontwerp parkeerplaats Kiefteglop 
Op woensdag 14 januari jl. zijn de heren Landman, Lashley, Tepas (oud-voorzitter) en           
Van der Zee om de tafel gegaan met de heer B.J. Odie (namens de gemeente), nog iemand 
van de gemeente en de heer R. van Dijk (landschapsarchitect) om het aangepast voorontwerp 
parkeerplaats Kiefteglop te bespreken. Het gepresenteerde werd met veel enthousiasme 
ontvangen en zal 63 extra parkeerplaatsen opleveren. De aankleding wordt zo ingericht dat het 
als het ware overgaat/opgaat in het bestaande landschap. Ook is er mogelijk geschikte ruimte 
voor zitjes en/of picknickplaatsen. De kerknollen blijven onaangetast. Men denkt in de herfst van 
2015 aan te vangen met de werkzaamheden. Dhr. Lashley en Dhr. Landman maken een plan 
voor de kerknollen. Dhr. Landman zal met zijn vrijwilligersgroep van het Zwanenwater 
overleggen of deze groep het onderhoud van de kerknollen op zich wil nemen zodra alles klaar 
is. Verder worden er maatregelen genomen om het wild parkeren in de berm (gezien vanaf de 
inrit parkeerplaats in noordelijke richting) onmogelijk te maken. De volgende acties van de 
gemeente Schagen zijn nu: 

 Verdere uitwerking voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp; 

 Planologische procedure en traject vergunningen opstarten; 

 Aanbesteding en uitvoering eind 2015/2016. 
Zodra het definitief ontwerp gereed is volgt een presentatie door de gemeente. 

 
9. mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Kust en Veiligheid  Dhr. Vos heeft, namens de strandexploitanten, het 
Hoogheemraadschap uitgenodigd om de situatie op het strand 
(strandafslag) nader te bekijken. Met hoog water staat het water tegen 
het duin.  
 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel  
Wegens afwezigheid van Mw. Ten Boekel geen informatie. 
 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  
Is afgelopen zondag met drie jeugdleden van de Hyksos naar het 
bushokje geweest. De jongeren zijn enthousiast maar het project is 
nog niet van start gegaan. Voor ondersteuning moeten zij het nu 
verder opnemen met de leiding van de Hyksos. 
 

Verkeer en 
Vervoer 

In de evaluatie van het Dorpsplein is de verkeerslijst mbt het 
Dorpsplein besproken. De overige punten staan nog open.              
Dhr. Lashley zal de verkeerslijst aan allen sturen met het verzoek 
deze na te kijken en te actualiseren. Daarna zal Mevr. Mooy een 
afspraak maken met Dhr. Van der Veek om de lijst te bespreken. 
(Actie 041/042). 
- De balk bij de bakker is verwijderd. 
- Het basaltblok naast Brasil moet nog verplaatst worden naar de 

parkeerplaats t.o. slagerij Kokkelkoren.  
- Het naamplaatje voor het zwaantje is nog niet geplaatst.  
- Ook de Jewelweg heeft aandacht nodig. O.a. de stopverboden en 

de verkeersborden/lantaarnpalen staan te kort aan de weg.  
- De drempel Duinweg/Abbestederweg is nog niet naar wens. 

PR/Communicatie Jaap Lashley 
Op dit moment geen bijzonderheden te melden. 
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Sociaal Domein Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
Nog steeds geen uitnodiging of informatie ontvangen. Dhr. Meijer zal 
nu zelf contact opnemen.  
 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 
Op dit moment geen bijzonderheden te melden. 
 

Financiën Dhr. Meijer zal een afspraak maken met Mevr. Bracht en Dhr. Grit om 
als kascommissie het jaar 2014 af sluiten. Daarna zal Dhr. Landman 
het penningmeesterschap overnemen.  

 
 
10. Voortgang en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
20112014 
 
 
20141218 
 
15012015 

030 verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten van de 
Provincie inzake Ecologische Hoog Structuur 
Kerknollen. Afschrift aan de gemeente. 
Afschrift van de brief aan Gedeputeerde Staten aan 
de gemeente sturen.  
Afschrift nog niet uitgestuurd. Eerst volgt nog contact 
met de provincie Noord-Holland.   

 
 
 
 
 
Jaap 

uitgestuurd 
 
 
 
 
nieuw 

18122014 
 
 
15012015 

035 Lijstje met vastgestelde vergaderdata 2015 toesturen 
aan Dhr. Brakenhoff, Dhr. Wonink, Dhr. Van der Veek 
en Dhr. Beemsterboer. 
Nog uitvoeren. 

 
 
 
Jaap 

 
 
 
nieuw 

15012015 036 Brief aan de gemeente inzake de driehoeksborden. Jaap nieuw 

15012015 037 afschrift van de vastgestelde notulen aan de 
gemeente sturen. 

Karin nieuw 

15012015 038 Brief aan de gemeente inzake de slechte staat van 
het informatiebord bij de strandopgang 
Abbestederweg. 

Jaap nieuw 

15012015 039 Brief aan de gemeente inzake het van kracht zijnde  
convenant tussen de gemeente en de DR 

Jaap nieuw 

15012015 040 Aan dhr. Van der Zee voorstellen of hij zitting wil 
nemen in de werkgroep Kust en Veiligheid 

Anneke nieuw 

15012015 041 De verkeerslijst aan allen sturen zodat iedereen deze 
kan actualiseren. 

Jaap nieuw 

15012015 042 Afspraak maken met Dhr. Van der Veek om de 
geactualiseerde verkeerslijst te bespreken. 

Anneke nieuw 

15012015 043 De beheerder van Bungalowpark De Buitenplaats 
aanspreken over de achtergelaten vuurwerkrommel 
en kapot glaswerk op de openbare weg.  

Jaap nieuw 

15012015 044 Het onderwerp Facebook agenderen voor de 
volgende vergadering. 

Jaap nieuw 

 
11. Rondvraag 
Dhr. Meijer: 

- werd aangesproken over het rooien van enkele bomen in de omgeving 
Uitlandseweg. Helaas waren de bomen al gerooid voordat de vergunning werd 
gepubliceerd. De DR kan hier verder niets in betekenen.  

Dhr. Lashley 
- stelt Dhr. Kees Buzink voor. Hij heeft belangstelling voor het lidmaatschap van de 

DR. Hij wil graag zijn steentje bijdragen.  
- op vrijdag 16 januari zal Wethouder Blonk op de koffie komen bij Jaap om te spreken 

over de mogelijkheden de bibliotheek voor Callantsoog te behouden. 
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Dhr. Drieenhuizen 
- vraagt aandacht voor het oplaten van met helium gevulde ballonnen  

(bv. op Koningsdag). De ballonen blijven in de natuur achter met alle gevolgen van 
dien. Er zijn ook biologisch afbreekbare ballonnen op de markt.   

- heeft zich gestoord aan de achtergebleven vuurwerkrommel van Bungalowpark De 
Buitenplaats. Om veiligheidsredenen is het vuurwerk buiten het eigen terrein 
afgestoken. Ook lag er veel kapot glaswerk op de openbare weg. Dhr. Lashley zal 
de beheerder van Bungalowpark De Buitenplaats hierop aanspreken. (Actie 043).  

Dhr. Hoep 
- Zou graag de verkeerslijst ontvangen. De DR verwijst naar de website. 

Dhr. De Haan 
- op de Facebookpagina is een reactie geschreven over stoepranden aan de 

Abbestederweg. Deze opmerking is bij Mevr. Mooy terecht gekomen en toegevoegd 
aan de verkeerslijst. Het is onduidelijk of de melder via Facebook beantwoord is. 
Hoe zullen/moeten we daar mee omgaan. Het onderwerp Facebook zal 
geagendeerd worden voor de volgende vergadering (Actie 044).  

 
12. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen en gasten voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 19 februari 2015. 
 

 
Data 2015, altijd op donderdag, 19.30 uur, 
Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

15 januari 18 juni 

19 februari 17 september 

19 maart 15 oktober 

16 april 19 november 

21 mei 17 december 


