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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 september 2015 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Kees Buzink, Thijs Deekens, Arend Grit,  

Adam Landman, Jaap Lashley, Marcel Meijer, Anneke Mooy 
 

Afwezig: 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. J. Koelemij 

 Rondom de situatie van het zwembad in Fletcher Badhotel Callantsoog heeft de 
gemeente Schagen aan Dhr. Koelemij laten weten hierover geen correspondentie en/of 
documentatie te bezitten. Hoogstwaarschijnlijk heeft de gemeente de grond verkocht 
aan twee particulieren. Dhr. Koelemij zal bij het kadaster navraag doen naar de 
eigenaren en vervolgens de verkoopakte opvragen.  

 Het Zijper Landschap organiseert op dinsdag 22 september a.s. een 
informatie/discussieavond over ‘Het strand van Schagen’ Namens de DR zal               
Dhr. Lashley het woord voeren. De DR neemt in overweging of zij willen deelnemen aan 
een pamflet wat HZL binnenkort gaat uitgeven.  

 De gemeente zegt geen nee tegen de strandhuizen op Groote Keeten maar zoekt naar 
voldoende argumenten om de keuze te onderbouwen. Het betreft 50 huizen tussen 
Groote Keeten en de Voordijk. 

 Er is sprake van het afschaffen van de grijze bakken (kliko’s). Het raadsbesluit geeft 
scenario 6 aan wat zal inhouden: GFT 1x per 2 weken, plastic en papier 1x per 4 weken, 
restafval via een ondergrondse verzamelcontainer m.u.v. de buitenbebouwing daar 
inzameling restafval 1x per 4. 

 Heeft de architect gesproken aangaande de (ver)bouwplannen van de AH. Vooralsnog 
zullen er geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden voor einde seizoen 2016.  

Dhr. P. Drieenhuizen.  

 Dorpsvereniging Groote Keeten is opgeheven, het bestuur is demissionair. Veel leden 
hebben hun lidmaatschap opgezegd. 
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4. Vaststellen notulen van 18 juni 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. 
 

5. Ingekomen en uitgaande post 
Onderwerp zal in de notulen van de volgende Dorpsraadvergadering uitgewerkt worden. 

 
6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 

 Dhr. Meijer heeft gesproken met Dhr. Jacob Keizer van het 
Hoogheemraadschap. Het HHR plaatst ‘verboden toegang’ 
bordjes en dat is het enige wat het HHR kan doen. Men moet 
gewoon uit het duin wegblijven. Het idee werd geopperd om met 
ondernemers en camping/recreatiehouders een folder uit te geven 
waarin wordt uitgelegd waarom het duin kwetsbaar is en niet 
toegangkelijk. 

 Zoals Dhr. Bakker van het HHR in de vorige DR-vergadering heeft 
toegelicht zal er zandsuppletie worden uitgevoerd bij Callantsoog.  

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Helaas wordt het speciaal aangelegde voetpad bij Op Goeree veelal 
gebruikt als fietspad. Dit is erg jammer maar helaas veranderen we 
dat niet. 

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 in afwachting van de verslaglegging van de 
Hyksos - vergadering die hij voor de zomer bijwoonde. Hij zal een 
herinneringsmail sturen. 

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 (Actie 
073). 

PR/Communicatie Jaap Lashley 
Op dit moment geen bijzonderheden te melden. 

Sociaal Domein Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
Dhr. Meijer zal Mw. Borgholt van het wijkteam uitnodigen voor de 
komende Dorpsraadvergadering. (Actie 064). 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 
De nieuwe opzet van ‘Oog op Pop’ heeft goed uitgepakt. De 
evenementen zijn met een positief resultaat afgesloten. Ook de 
andere zomeractiviteiten waren succesvol en zijn goed ontvangen.  
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Op dit moment denkt men al na over activiteiten voor 2016 en is men 
bezig met de voorbereidingen voor de kerstperiode o.a. verlichting. 

Financiën Al het papierwerk rondom de overdracht van het 
penningmeesterschap naar Dhr. Landman is gereed. Een officiële 
‘ontslagbrief penningmeesterschap’ (decharge) kan nu aan           
Mevr. Bracht worden gestuurd. (Actie 052).  

 
7. Voortgang en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
19022015 
 
19032015 
16042015 
18062015 
17092015 

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. 

 
 
 
 
 
Jaap 

 
 

16042015 
 
 
18062015 
 
 
 
17092015 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
Marcel 

 
 
 
 

16042015 
 
 
 
18062015 
 
17092015 
 

065 Brief aan de gemeente met het verzoek de 
mountainbikeroute voor Callantsoog on Wheels (27 
september) te herplannen. De route mag niet door de 
kerknollen lopen. 
Mw. Mooy geeft aan dat er, tot haar grote schrik, nu 
al door het gebied gefietst/getraind wordt. 
Dhr. Buzink zal contact opnemen met de organisatie.  
Reactie na de vergadering: ‘Callantsoog on Wheels’ 
gaat definitief niet door de Nollen. 

 
 
 
 
 
 
Kees 

 
 
 
 
 

18062015 
 
 
17092015 

069 Presentatie project Kust op Kracht van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
publiceren op de website van de DR. 
Aanhouden. 

 
 
 
Rob 

 

18062015 
 
17092015 

073 Brief aan gemeente. Wanneer volgt terugkoppeling 
van de geïnventariseerde acties uit de veldbezoeken. 
Opnieuw een brief sturen en om een reactie vragen. 

 
 
Jaap 

 

18062015 
17092015 

074 Een ‘meldpuntknop’ op de Facebookpagina plaatsen. 
Aanhouden. 

 
Rob 

 

18062015 
17092015 

076 Brief aan kerkbestuur Callantsoog ivm planning. 
Reactie ontvangen. De oorzaak was 
miscommunicatie. Het kerkbestuur heeft beterschap 
beloofd. 

 
 
GEREED 

 

17092015 077 Plannen Boskerpolder opvragen bij Roompot Jaap nieuw 

17092015 078 Contact opnemen met de Rabobank en ING ivm de 
vele storingen van beide geldautomaten in 
Callantsoog.  

Kees nieuw 

17092015 079 Feedback geven aan Dhr. Van der zee mbt plaatsing 
van de agenda op de internetpagina. 

Allen nieuw 

17092015 080 Contact opnemen met KPN en nogmaals verzoeken 
de telefooncel te verwijderen. 

Jaap nieuw 
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8. Rondvraag 
Dhr. Landman 

- Museumboerderij Tante Jaantje heeft een donatie gekregen. Het bedrag zal worden 
gebruikt om het huisje op te knappen. Tijdens het open monumentenweekend zijn er 
450 bezoekers geweest.  

Dhr. Deekens 
- Is wegens vakantie afwezig op 15 oktober. 

Dhr. Meijer 
- Stelt voor dat de DR de ontwikkelingen mbt de Boskerpolder gaat volgen. De DR zal bij 

Roompot de plannen opvragen. (Actie 077).  
Dhr. Lashley 

- Is zeer te spreken over het nieuw gecreëerde stuk natuur van de Uitlandse Polder. Het 
is erg mooi geworden. 

Mw. Mooy 
- De afgelopen zomer zijn beide geldautomaten regelmatig buiten gebruik geweest. Dit is 

onacceptabel. De DR zal contact opnemen met de Rabobank en ING en om 
opheldering/oplossing vragen. (Actie 078). 

- Dhr. Van der Zee heeft de dorpsraadleden gevraagd om feedback mbt plaatsing van de 
agenda op de internetpagina. (Actie 079). 

Mw. Ten Boekel 
- De telefooncel staat nog steeds op het Dorpsplein (t.h.v. Wip-in). De DR zal contact 

opnemen met KPN en nogmaals verzoeken de telefooncel te verwijderen. (Actie 080). 
 
9. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen en gasten voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 15 oktober 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 


