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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 18 juni 2015 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Kees Buzink, Arend Grit, Adam Landman, 

Marcel Meijer, Anneke Mooy, Robbert van der Zee 
 

Afwezig: Thijs Deekens m.k., Jaap Lashley m.k. 

 
1. Welkom en mededelingen 

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

Dhr. Rob Bakker van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is op uitnodiging  

van de DR aanwezig om een presentatie te geven over het project Kust op Kracht. De 

presentatie zal worden gepubliceerd op de website van de DR. (Actie 069). 

Nadien wordt de reguliere agenda gevolgd. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. P. Drieenhuizen.  

Vraagt hoe het staat met de verbinding tussen Dorpsvereniging Groote Keeten en de 
DR dit ivm de plannen voor de strandhuizen op het strand van Groote Keeten en de 
bouwactiviteiten op vakantiepark Roompot. Mbt de strandhuizen kan gemeld worden 
dat een presentatie voor de DR door de heren. Driesen en Spijker is afgezegd omdat 
e.e.a. nog te prematuur is. De DR zal een brief aan de gemeente sturen en daarin 
aangeven dat de DR tegen de bouw van de strandhuizen is (brief in afschrift aan 
commissies, raadsleden en pers). (Actie 070).  
Mbt Roompot kan gemeld worden dat de bouwactiviteiten doorgaan maar dat er nog 
geen vergunning door de gemeente is afgegeven. Op dit moment heeft 1 bewoner 
van Groote Keeten een kort geding aangespannen om de bouw te stoppen.  
De DR zal een brief aan de gemeente sturen en haar bezorgdheid uiten over de 
huidige gang van zaken mbt de bouwactiviteiten vakantiepark Roompot. (Actie 071). 
 

  Wil een verduidelijking/verklaring van het zogenaamde munsterbord dat op 
de Patrijzenweg nabij ’t Oghe staat. In geval van nood/evacuatie dienen de 
bewoners/personeel van ’t Oghe zich bij dit bord te verzamelen, zo staat het ook in 
het bedrijfshulpverleningsplan (BHV). Voor omwonenden is dit echter niet duidelijk. 
Dhr. Van der Zee al een stukje uitleg hierover op de Facebookpagina van de DR 
plaatsen en in september een stukje in de Omroeper. (Actie 072).  
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Dhr. Koelemij 

 Maakt zich zorgen over de strandhuizen die in Grote Keeten moeten verrijzen. 

 Laat weten nader onderzoek te doen naar de situatie van het zwembad in Fletcher 
Badhotel Callantsoog. Ten tijde van de bouw van het hotel/zwembad zou een 
notariële overeenkomst zijn opgesteld welke zou worden verrekend met de erfpacht. 
De lokale bevolking/verenigingen zouden gebruik kunnen maken van het zwembad. 
Inmiddels is het zwembad lek en heeft de Fletcher Group aangegeven het zwembad 
niet te herstellen. Dhr. Koelemij komt hier na de zomer op terug.  

 Het ligt in de verwachting dat men na de zomer van 2016 zal aanvangen met de 
verbouwing(en) in en bij de AH. 

Dhr. De Haan 

 Stelt voor de DR agenda voor plaatsing ook toe te sturen aan de Schager Courant 
en de Omring Express. Dit om meer PR te krijgen. 

 Heeft op persoonlijke titel het KCC gemeld dat de driehoeksborden voor overlast 
zorgen. De borden zijn hierop weggehaald. Het is namelijk niet meer nodig de 
gemeente officieel toestemming te vragen voor plaatsing van de driehoeksborden. 
Enige voorwaarde is wel dat de borden geen hinder opleveren voor wandelaars.  

 
4. Vaststellen notulen van 16 april 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. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Zie agendapunt 2. 
 

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

 Representatielijst college van burgemeester en wethouders 2015 (welke 
collegeleden zijn aanwezig bij welke komende evenementen). 

 Uitnodiging voor bijeenkomst met de horeca Schagen in verband met het 
gemeentelijk plan om de sluitingstijden aan te passen. 

 Terugkoppeling Veldbezoek Callantsoog d.d.25-02-2015. 

 Terugkoppeling Veldbezoek Groote Keeten d.d.3-3-2015.  

 Melding dat het uitgewerkte ontwerp van het parkeerterrein Kiefteglop op de 
gemeentelijke website is geplaatst. 

 Uitnodiging voor evaluatiebijeenkomst veldbezoeken en vastgelegde afspraken 
tussen gemeente en dorpsraden. 

 Concept stukken strandbeleid gemeente Schagen n.a.v. informatiebijeenkomst d.d. 
13-05-2015. 

 Uitnodiging om mee te praten over het project ‘Hoe ziet Schagen er in 2040 uit?’. 

 Uitnodiging voor de werkconferentie van de vier gemeenten in de Noordkop met 
professionals over de beschermingstafel Jeugdzorg. 

 Bericht over waarschuwingsborden ‘onbewaakt strand’ die nog vóór Pinksteren op 
de stranden zijn geplaatst. 

 Bericht: nieuwe hulpwijzer voor inwoners van Schagen en Hollands Kroon. 

 Gemeente vraagt inwoners om hulp bij optimalisatie dienstverlening. 

 Bericht: Schagen wil betere dienstverlening ondanks bezuinigingen op personeel. 

 Bericht: Inwoners gemeente Schagen gevraagd naar mening afvalscheiding. 

 Bericht: structuurvisie Petten krijgt letterlijk al meer vorm. 
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 Co Wiskerke, raadslid CDA Schagen, toekomstig beleid dorpsraden versus 
raadsleden en/of collegeleden. 

 Gemeentelijk standpunt aangaande Convenant DR met de gemeente Schagen.  

 Antwoord nav vragen DR mbt groenplan. 

 Antwoord nav vragen DR mbt veiligheidsplan. 
- Dorpsvereniging Groote Keeten, Beperkt referendum aangaande het eventueel plaatsen 

van strandhuizen in Groote Keeten. 
- Stichting de Omroeper, afmelding presentatie van de Omroeperwebsite voor 

verenigingen, wegens te weinig aanmeldingen. Bijeenkomst wordt uitgesteld naar een 
datum later dit jaar.  

Uitgaand: 
- Brief aan Gedeputeerde Staten, kerknollen Callantsoog blijven onaangetast. 

 
7. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
Zie agendapunt 2 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Op dit moment geen bijzonderheden te melden. 

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.  

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 een brief naar de gemeente (Actie 073). 

PR/Communicatie Jaap Lashley 
Op voorstel van Dhr. De Haan zal er een ‘meldpuntknop’ op de 
Facebookpagina worden geplaatst door Dhr. Van der Zee. 
(Actie 074). 

Sociaal Domein Marcel Meijer en Robbert van der Zee 

 Nieuwe gesprekken mbt het sociaal domein staan gepland 
voor februari/maart 2016. Hoe staan we ervoor, hoe gaan we 
verder met elkaar en wat zullen de onderwerpen zijn. 

 Dhr. Meijer zal Mw. Borgholt laten weten dat de DR haar in het 
najaar zal uitnodigen. (Actie 064). 

 Dhr. Meijer is enthousiast over het veldbezoek van de 
gemeente maar ziet nog geen verbetering/resultaat. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 
Mw. Mooy heeft een mail van Dhr. Deekens ontvangen en laat weten 
dat:  

1. Er klappalen (zwart/wit) zijn geplaatst nabij Brasil en bij de 
(illegale) uitrit van de parkeerplaats t.o. slagerij Kokkelkoren; 

2. Bij Bakkerij Van der Ploeg ineens een grijs betonblok is 
geplaatst waar voorheen een houten balk lag; 

3. De verrijdbare rieten strandstoelen nabij Plein 22 te veel 
ruimte innemen van de openbare weg/stoep. 

Zie verder actie 068. 
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Financiën Na veel heen-en weer gebel, gemail en frustratie is Dhr. Lashley bij de 
Kamer van Koophandel orde op zaken gaan stellen. De juiste 
bestuurders staan nu officieel geregistreerd in het handelsregister.  
Dhr. Landman moet nu nog bij de ING Schagen de tekenbevoegdheid 
regelen. Totdat dat geregeld is zal Mw. Bracht de openstaande 
facturen voldoen. (Actie 051).  

 
8. Voortgang en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
19022015 
 
19032015 
 
 
 
 
 
16042015 
 
18062015 

051 Tenaamstelling mbt financiële/administratieve zaken 
overzetten van Mevr. Bracht naar Dhr. Lashley  
Mw. Bracht, Dhr. Landman, Dhr. Lashley en           
Dhr. De Haan moeten zich zowel bij de ING alsook bij 
de Kamer van Koophandel vervoegen (inclusief 
identiteitsbewijzen) om financiële en administratieve 
zaken aan elkaar over te dragen.  
Hier is men nog volop mee bezig. Jaap zal een 
uitschrijvingsformulier downloaden/aanvragen bij de 
KvK.  
Al het papierwerk is in orde gemaakt. Als laatste moet 
Dhr. Landman nu bij de ING Schagen zijn 
tekenbevoegdheid regelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19022015 
 
19032015 
16042015 
18062015 

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. 

 
 
 
 
Jaap 

 
 

16042015 
 
 
18062015 

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. 

 
 
 
Marcel 

 
 
 
nieuw 

16042015 
 
 
 
18062015 

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. 

 
 
 
 
Kees 

 
 
 
 
nieuw 

16042015 
 
 
 
18062015 

067 Navraag doen bij het bestuur van Stichting Dorpshuis 
Callantsoog Recreatie-, Sport-, Ontspannings- en 
Cultureelcentrum Kolfweid hoe men verder gaat met 
de vacature uitbater/uitbaatster Dorpshuis. 
Momenteel is er nog geen opvolg(st)er gevonden. 
Indien nodig blijft de huidige uitbaatster nog een jaar 
aan. Alhoewel het niet op papier staat is het zo 
geregeld dat alle verenigingen gebruik moeten 
kunnen maken van het dorpshuis, dus ook de 
Dorpsraad. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Gereed /    
Ter info 

16042015 
 
 
 
 
 
 

068 Brief aan de gemeente.  
1. De diverse verkeersborden langs de Jewelweg 

kunnen worden herplaatst; 
2. Het zwarte betonblok nabij Brasil moet worden 

weggehaald; (update 18062015: deze is 
vervangen door een zwart/witte klappaal); 

3. Dit zwarte betonblok plaatsen in de (illegale) uitrit 
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18062015 

van de parkeerplaats t.o. slagerij Kokkelkoren; 
(update 18062015: daar staat nu een 
zwart/witte klappaal); 

4. Een omver gereden lantaarnpaal (in de bocht t.o. 
Z-Ici) moet worden herplaatst; 

5. Het gras/aanplant op de heuvel nabij de Wip–in 
moet worden versterkt. 

6. Nieuw. Waarom ligt er ineens een grijs betonblok 
voor Bakkerij van der Ploeg (daar waar voorheen 
een houten balk lag); 

7. Nieuw. De verrijdbare rieten strandstoelen nabij 
Plein 22 nemen te veel ruimte in van de openbare 
weg/stoep. 

8. Nieuw: het terras van O3 is uitgebreid met een 
scherm van wilgentenen; 

9. Nieuw: het terras van Brasil schuift meer en meer 
de openbare weg/stoep op. 

Dhr. Buzink zal deze brief versturen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nieuw 

18062015 069 Presentatie project Kust op Kracht van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
publiceren op de website van de DR. 

Rob  

18062015 070 Brief aan gemeente. De DR is tegen de bouw van de 
strandhuizen op het strand van Groote Keeten. Cc 
aan commissies, raadsleden en pers. 

Kees nieuw 

18062015 071 Brief aan gemeente. Bezorgdheid uiten mbt gang van 
zaken vakantiepark Roompot. Bouwen zonder 
vergunning etc. 

Kees nieuw 

18062015 072 Uitleg munsterbord aan de Patrijzenweg op de 
Facebookpagina plaatsen. In september de uitleg in 
de Omroeper plaatsen. 

Rob nieuw 

18062015 073 Brief aan gemeente. Wanneer volgt terugkoppeling 
van de geïnventariseerde acties uit de veldbezoeken. 

Kees nieuw 

18062015 074 Een ‘meldpuntknop’ op de Facebookpagina plaatsen. Rob nieuw 

18062015 075 Op de Facebookpagina melden dat dat het kerkje van 
Callantsoog benoemd is tot officiële trouwlocatie. 

Rob nieuw 

18062015 076 Brief aan kerkbestuur Callantsoog ivm planning  Kees nieuw 

 
9. Rondvraag 
Dhr. Meijer 

- Heeft opgevangen dat de geplande strandhuizen Groote Keeten halfrond van vorm 
zullen worden. 

- Wenst allen een fijne zomer toe. 
Dhr. Van der Zee 

- Zal op de Facebookpagina vermelden dat het kerkje van Callantsoog benoemd is tot 
officiële trouwlocatie. (Actie 075). 

Mw. Mooy 
- Vraagt hoe het nu is gesteld in de recreatieruimte van ’t Oghe. Daar kunnen de ouderen 

1x per week koffiedrinken.  
- Is er een reactie gekomen op onze brief aan wooncompagnie ivm verhouding 

huurwoningen/koopwoningen in Callantsoog? 
- Maakt zich zorgen om de route van Callantsoog on Wheels. Zie actie 065. 
- Was onlangs bij een trouwerij in het kerkje van Callantsoog waar tegelijk een begrafenis 

plaatsvond. Dit was voor beide partijen erg pijnlijk en mag nooit meer gebeuren. De DR 
zal een brief aan het kerkbestuur sturen. (Actie 076).         

 
10. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen en gasten voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 17 september 2015. 
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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 


