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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 17 december 2015 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Karin Brouwer, Kees Buzink, Thijs Deekens, Adam Landman, Marcel Meijer. 

 
Afwezig: M.k. Gerda ten Boekel, Jaap Lashley, Anneke Mooy, Arend Grit.                                              

Z.k. Robbert van der Zee  

 

1. Welkom en mededelingen 

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

Dit keer is de agenda van Dorpsraadvergadering niet in de Omroeper verschenen.  

Dhr. Landman laat weten dat Mw. Landman samen met een aantal anderen hard bezig is 

om te realiseren dat de kerktoren weer belicht zal worden zoals vroeger het geval was.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Gelegenheid tot inspreken 
Er zijn vanavond geen insprekers. Waarschijnlijk door het ontbreken van de agenda in de 
Omroeper. 

 
4. Vaststellen notulen van 19 november 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.  
 

5. Ingekomen en uitgaande post 
Wegens afwezigheid van de secretaris geen opsomming van de ingekomen en uitgaande 
post. 
- Dhr. Deekens heeft een verzoek ontvangen van Dhr. M. Bes van de gemeente. Deze is 

op zoek naar een contactpersoon van de Dorpsraad voor het glasvezelproject.           

Dhr. Buzink heeft aangegeven de contactpersoon te willen zijn.  

- Dhr. Deekens heeft de gemeente verzocht (via het KKC) de nieuwe trap aan de 

linkerzijde te voorzien van een afscheiding om het duin te beschermen. De gemeente 

heeft hiertoe opdracht gegeven aan de aannemer. 
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- Dhr. Deekens heeft de gemeente verzocht (via het KKC) extra verwijzingsbordjes te 

plaatsen voor invaliden/rolstoelen/kinderwagens. Op dit moment staat er 1 klein bordje. 

Verzocht is een extra bord aan de muur bij de trap te bevestigen en een bord te plaatsen 

op Op ’t Landtweg. De gemeente heeft laten weten hierover in beraad te gaan.  

6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 

 Zandsuppletie voor Callantsoog staat in de planning. Opspuiten 
van een deel suppletie en een deel echt zand vanaf zuid naar 
noord. Dhr. Meijer zal bij zijn contact van het HHR navragen in 
welke periode dit gebeurt. Het seizoen 2016 begint namelijk vroeg, 
Pasen is eind maart. De zandsuppletie moet vóór aanvang van het 
badseizoen gereed zijn. 

 De trap is gereed. Onze bezorgdheid omtrent de gladheid is 
aangekaart maar de architect van het HHR heeft laten weten dat 
het materiaal hier uitgebreid op getest is. 

 Werk aan herinrichten parkeerterrein Kiefteglop is gaande. 

 Werk aan het uitkijkpunt bij strandopgang Kiefteglop moet nog van 
start gaan. 

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

Jeugdbeleid Marcel Meijer  
 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. 

Inmiddels is contact geweest met Dhr. Blonk. Het lag niet in de 
bedoeling de half pipe en het bushokje weg te halen. Dhr. Meijer 
neemt in de komende weken hierover nog even contact op met       
Dhr. Blonk. Ook zal hij de jeugd van de Hyksos informeren en hen 
vragen mee te denken én samen te werken met de gemeente over 
een nieuwe invulling van de ruimte. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy en Arend Grit 
Wegens afwezigheid van Mw. Mooy en Dhr. Grit geen update. 

PR/Communicatie Jaap Lashley 
De concept tekst mbt de uitgangspunten van de Dorpsraad is 
goedgekeurd. De nieuwe tekst zal geplaatst worden op de 
internetpagina van de Dorpsraad. 

Sociaal Domein Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
Dhr. Meijer verwacht dat een evaluatie mbt het Sociaal Domein in 
februari gaat plaatsvinden. Dhr. Buzink zal meegaan naar de 
evaluatie. Dhr. Meijer hoopt dat ook Dhr. Van der Zee kan aansluiten.  

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 

 De kerstboom is geplaatst. 

 De kerstverlichting van de lantaarnpalen was stukgewaaid. Het 
betrof een constructiefout. De fabrikant heeft nu nieuwe, 
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kustbestendige, kerstverlichting gemaakt. De nieuwe verlichting 
wordt nu opgehangen.    

 Het is jammer dat niet alle ondernemers financieel bijdragen aan 
de versieringen/activiteiten op het Dorpsplein. 

Financiën Dhr. Landman 
Het agendapunt ‘samenstellen kascommissie’ agenderen voor de 
Dorpsraadvergadering van januari 2016. Verder geen bijzonderheden 
te melden.  

 
7. Voortgang en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
17092015 
15102015 
19112015 
17122015 

077 Plannen Boskerpolder opvragen bij Roompot. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Dhr. Lashley zal de plannen gaan opvragen. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 

Jaap  

17092015 
 
15102015 
19112015 
 
 
19122015 

080 Contact opnemen met KPN en nogmaals verzoeken 
de telefooncel te verwijderen. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Dhr. Lashley heeft contact gehad met de KPN, het 
verzoek om verwijdering van de telefooncel is aldaar 
in behandeling. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 

Jaap  

15102015 
 
 
 
19112015 

081 Bij diverse betrokken instanties nagaan wat de status 
is omtrent de strandhuisjes. Als agendapunt 
toevoegen voor de Dorpsraadvergadering van          
19 november a.s. 
Onderwerp bespreken in februari 2016. Dhr. Buzink 
zal een concept enquête opstellen. 

Jaap/Kees  
 
 
 
Februari 2016 

19112015 
 
 
17122015 

082 ‘Hernieuwde afspraken met de gemeente/convenant’ 
agenderen voor de Dorpsraadvergadering van         
17 december 2015 
Agendapunt agenderen voor januari 2016. 

 
Jaap 

 
 
 
Januari 2016 

17122015 083 ‘Samenstellen kascommissie’ agenderen voor de 
Dorpsraadvergadering van januari 2016. 

 
Jaap 

 
Januari 2016 

 
8. Rondvraag 

Dhr. Meijer 
- Oppert het idee om als inwoners van Callantsoog gezamenlijk een stuk land aan te 

schaffen om de ontsluiting van de woonwijk te realiseren. Zou dat mogelijk zijn? En wat 
zijn de voor- en nadelen? Iets om eens over na te denken.   

Dhr. Deekens 
- Is bij Dhr. Bijpost nagegaan wat de bedoeling is van het kunstwerk ter hoogte van Z-Ici. 

Het kunstwerk staat sinds kort ‘te koop’. Het kunstwerk staat daar op hoogte ‘te koop’ 
maar ook om te voorkomen dat auto’s de bocht uitvliegen en door de voorgevel van het 
pand gaan.  

Mw. Brouwer 
- Het betonblok bij Bakker Van de Ploeg is nu een stuk verschoven en ligt precies op het 

voetpad?. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Wandelend publiek met of zonder rollators 
of kinderwagens gaan hier onherroepelijk tegenaan botsen. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en wenst iedereen fijne feestdagen 
en een goede jaarwisseling. Daarna sluit hij de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 21 januari 2016. 



Notulen Dorpsraadvergadering donderdag 17 december 2015  4 

 
 

Data 2016, altijd op donderdag, 19.30 uur, 
Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

21 januari 16 juni 

18 februari 15 september 

17 maart 20 oktober 

21 april 17 november 

19 mei  15 december 


