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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 15 oktober 2015 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Karin Brouwer, Kees Buzink, Arend Grit, Adam Landman, Marcel Meijer,  

Anneke Mooy  
 

Afwezig: Gerda ten Boekel, Thijs Deekens, Jaap Lashley, Robbert van der Zee m.k. 

 
1. Welkom en mededelingen 

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. G. de Haan, geen vragen/opmerkingen. 
Dhr. C. Hoep is vanavond als belangstellende aanwezig. 

 
4. Bespreking veranderingen in de zorg door Mevrouw Borgelt 

Mw. Borgelt, consulent bij de gemeente Schagen, is door de Dorpsraad uitgenodigd om een 
presentatie te geven over wat het Wijkteam Schagen inhoudt. Het wijkteam is per 1 januari 
jl. opgericht. Afgesproken is om Mw. Borgelt over 1 jaar nogmaals uit te nodigen om te 
vertellen hoe het er dan voor staat. Mocht er voor die tijd een evaluatierapport beschikbaar 
komen dan zal Mw. Borgelt dit ter informatie aan de DR sturen. De DR zal de presentatie en 
bijbehorende link op de internetpagina plaatsen. (Actie 064). 
 

5. Vaststellen notulen van 17 september 2015 
De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. Ze zullen worden gepubliceerd op 
de website van de DR. 
De vastgestelde notulen zullen, alleen op verzoek, aan de toehoorders/insprekers worden 
toegestuurd.  
Dhr. De Haan zal in CC de concept-notulen ontvangen. 
 

6. Ingekomen en uitgaande post 
Ingekomen:  
- Van de gemeente Schagen 

 Persbericht aanleg nieuwe trapopgang Callantsoog. 

 Persbericht verwijzingsborden Callantsoog. 

 Uitnodiging veldbezoek Groote Keeten op dinsdag 13 oktober. 

 Uitnodiging presentatie identiteitsprofielen kustplaatsen op maandag 26 oktober. 
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 Uitnodiging bijeenkomst toekomstvisie/Strategische Visie 2040 op donderdag 29 
oktober.  

 Aankondiging vervangen aantal betonnen banden op het Dorpsplein door aannemer 
KWS, aanvang maandag 26 oktober. 

 Verzoek tot overleg met Dorpsraad, Ondernemersvereniging Callantsoog en 
strandexploitanten m.b.t. parkeerproblematiek, handhaving, etc. Gesprek is gepland 
voor medio november.  

- Stichting de Omroeper, verzoek tot doorgeven van gegevens voor het vullen van een 
eigen pagina op de website van De Omroeper.  

 Uitgaand: 
- Aan de gemeente.  

 Afmelding deelname bijeenkomst toekomstvisie/Strategische Visie 2040 donderdag 
29 oktober. 
 

7. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
Geen bijzonderheden te melden.  

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

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

 Is onlangs bij de Hyksos geweest. Het pand is aan de 
buitenzijde opgeschilderd en het ziet er mooi uit. In de 
winterperiode zal gestart worden met een knutselruimte. Ook 
is er een activiteit rondom Halloween gepland en gaat men 
maandelijks een groter project starten bv. het inhuren van een 
DJ. Het aantal bestuursleden is momenteel 8.  

 In april heeft Dhr. Meijer met wethouder Blonk gesproken over 
het  bushokje-project. Deze heeft toen toegezegd e.e.a. te 
gaan regelen. Dhr. Meijer heeft nog niets gehoord en zal een 
herinneringsmail sturen aan wethouder Blonk. Helaas is in de 
zomer zowel het bushokje als de half pipe weggehaald.        
Dhr. Meijer is erg teleurgesteld en gaat om opheldering vragen 
bij wethouder Blonk. 

            Dhr. Meijer is nog niet in de gelegenheid geweest contact op 
            te nemen met wethouder Blonk. Dhr. Meijer zal hier in de  
            volgende dorpsraadvergadering op terug komen. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy en Arend Grit 
Vóór half juni 2015 zou de gemeente aan de DR terugkoppelen of de 
geïnventariseerde acties uit de veldbezoeken worden aangepakt en 
zo ja, wanneer (indien het budget beschikbaar wordt gesteld) en zo 
nee, waarom (nog) niet. De DR heeft nog geen terugkoppeling 
ontvangen. De DR stuurt opnieuw een brief naar de gemeente.  
Inmiddels is het overgrote merendeel van de aangedragen problemen 
in Callantsoog opgelost. Er zijn echter nog enkele open eindjes zoals 
verkeersborden Jewelweg, drempel Abbestederweg/Zeereep, kruising 
Stuijvezandeweg/Jewelweg, lantaarnpalen Dorpsweg, verlichting 
langs duinopgang Abbestederweg, bord voor fietsers kruispunt 
Abbestederweg/Dorpsweg, ontsluitingsweg M. Mooystraat etc.        
Mw. Mooy zal Dhr. Lashley verzoeken een brief richting de gemeente 
te sturen (Actie 073). 

PR/Communicatie Jaap Lashley 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 



Notulen Dorpsraadvergadering donderdag 15 oktober 2015  3 

Sociaal Domein Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
Mw. Borgelt is vanavond aanwezig om te vertellen over de ‘Wijkteams 
Schagen’.  
Verder geen bijzonderheden te melden.  

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 
Wegens afwezigheid van Dhr. Deekens en Dhr. Lashley geen update. 

Financiën Geen bijzonderheden te melden.  

 
8. Voortgang en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
19022015 
 
19032015 
16042015 
18062015 
17092015 
15102015 

052 Een officiële ‘ontslagbrief penningmeesterschap’ 
(decharge) aan Mevr. Bracht sturen.  
Aanhouden totdat actiepunt 051 is afgerond.  
Aanhouden totdat actiepunt 051 is afgerond. 
Aanhouden totdat actiepunt 051 is afgerond. 
De brief zal nu worden verzonden. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update.  

Jaap  
 

16042015 
 
 
18062015 
 
 
 
17092015 
 
15102015 

064 Mevr. Borgholt van het wijkteam uitnodigen om, in 
een komende vergadering toelichting te geven over 
de werkzaamheden van het wijkteam. 
Actie doorschuiven naar het najaar. Dhr. Meijer zal 
Mw. Borgholt informeren dat de DR in het najaar 
contact met haar zal opnemen voor verdere 
afspraken. 
Dhr. Meijer zal Mevr. Borgholt uitnodigen voor de 
komende Dorpsraadvergadering. 
Zie agendapunt 4. Presentatie wijkteams en 
bijbehorende link plaatsen op de internetpagina. 

Karin/Rob  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nieuw 

18062015 
 
17092015 
15102015 

073 Brief aan gemeente. Wanneer volgt terugkoppeling 
van de geïnventariseerde acties uit de veldbezoeken. 
Opnieuw een brief sturen en om een reactie vragen. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 

Jaap  

17092015 
15102015 

077 Plannen Boskerpolder opvragen bij Roompot. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 

Jaap nieuw 

17092015 
 
 
15102015 

078 Contact opnemen met de Rabobank en ING ivm de 
vele storingen van beide geldautomaten in 
Callantsoog.  
Dhr. Buzink heeft op woensdag 4 november een 
afspraak met een afgevaardigde van de Rabobank.  

Kees  

17092015 
 
15102015 

079 Feedback geven aan Dhr. Van der Zee mbt plaatsing 
van de agenda op de internetpagina. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Van der Zee geen 
update. 

Allen nieuw 

17092015 
 
15102015 

080 Contact opnemen met KPN en nogmaals verzoeken 
de telefooncel te verwijderen. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 

Jaap nieuw 

15102015 081 Bij diverse betrokken instanties nagaan wat de status 
is omtrent de strandhuisjes. Als agendapunt 
toevoegen voor de Dorpsraadvergadering van 19 
november a.s. 

Jaap nieuw 

 
9. Rondvraag 

Mw. Mooy 
- Dhr. Lashley heeft een concept-enquête gemaakt voor plaatsing in De Omroeper om de 

mening over strandhuisjes te peilen onder de bewoners van Callantsoog en Groote 
Keeten. Besloten wordt dat het nog te vroeg is de enquête te plaatsen maar dit 
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onderwerp verder te bespreken in de volgende Dorpsraadvergadering. Aan Dhr. Lashley 
het verzoek om de actuele stand van zaken na te gaan bij gemeente, provincie en 
andere betrokkenen. (Actie 081). 

 
10. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen en gasten voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 19 november 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 - vervalt 17 december 


