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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 19 februari 2015 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Kees Buzink, Adam Landman, Jaap Lashley, 

Marcel Meijer, Anneke Mooy 
 

Afwezig: Thijs Deekens m.k., Robbert van der Zee m.k., Arend Grit z.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. Piet Drieenhuizen;  

 Verzoekt de DR een brief te sturen aan het Hoogheemraadschap/ ‘Kust op Kracht’ 
om hun bezorgdheid te uiten over het vele zand wat dit seizoen op het strand van 
Callanstsoog is weggeslagen. De werkzaamheden bij Petten kunnen van invloed zijn 
op de stromingen. Dhr. Meijer weet te melden dat in 2015 zandsuppletie wordt 
uitgevoerd op het strand van Callantsoog naar Den Helder. (Actie 045).  

 Verzoekt de DR een brief te sturen aan Wooncompagnie om hun bezorgdheid te 
uiten over het huidige beleid. In kleine kernen worden huurwoningen alleen nog te 
koop aangeboden. Huren is niet meer mogelijk. Hierdoor zijn er in kleine kernen 
alleen nog koopwoningen beschikbaar. Bouwvergunningen worden ook niet meer 
verleend waardoor er geen nieuwbouw in de kleine kernen wordt gerealiseerd. De 
brief gaat in kopie naar B&W van de gemeente Schagen. (Actie 046). 

Dhr. Lucas Pouwels; 

 is als belangstellende/toehoorder aanwezig. Wil eens kijken hoe de DR functioneert. 
Dhr. Ben Hoogland;  

 is als belangstellende/toehoorder aanwezig. Wil eens kijken hoe de DR functioneert. 
Dhr. Quirien Tepas; 

 Vraagt zich af hoe staat het met de planning van het vervangen van de trap op het 
Dorpsplein? Dhr. Meijer weet te melden dat de werkzaamheden met 1 jaar zullen 
worden uitgesteld. Uit nader onderzoek blijkt dat realisatie van de ‘tribune-trap’ toch 
ingewikkelder is als vooraf ingeschat (de trap gaat van smal, 5meter, naar breed, 
11meter. De bovenste trede zal op het hoogste punt van het duin uitkomen waar de trap 

meer als ‘verblijf’ en ‘uitzichtpunt’ zal dienen). Er is meer onderzoek nodig om tot een 
goed, gedegen en duurzaam plan te komen. Inmiddels is de vergunning verleend. 
Gelden komen zowel bij de gemeente alsook uit het project ‘Kust op Kracht’ 
vandaan.  
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 Wanneer gaat de gemeente de punten inventariseren voor de herstelwerk-
zaamheden op en aan het Dorpsplein. Dhr. Drieenhuizen zal dit aankaarten tijdens 
het veldbezoek van de gemeente op woensdag 25 februari a.s. 

 Openbaar toilet Dorpsplein: realisatie van het openbaar toilet in de duinrand moet 
mogelijk zijn volgens Dhr. Tepas. Hij heeft e.e.a. nog eens nader onderzocht en 
waar nu de elektrakasten staan kan men een ruimte gebruiken van ongeveer 3 bij 2 
meter. Hierin te realiseren 1 rolstoeltoegankelijk dames- en 1 herentoilet. Een oprit 
naar het plateau is al gerealiseerd tbv de fietsenstalling aldaar.  
Mevrouw Mooy is onlangs gebeld door Dhr. Brakenhoff met de mededeling dat het 
openbaar toilet uit zijn ‘Dorpspleinproject is geknipt’. Onduidelijk is wat dit nu precies 
betekent. De commissie ruimte komt op maandagavond 2 maart bijeen. Het punt 
‘intrekken besluit openbaar toilet in Callantsoog’ wordt ter advisering behandeld.  
Dhr. Lashley zal alle correspondentie ordenen en een brief schrijven richting de 
commissieleden ruimte welke hij eerst zal voorleggen aan Mevr. Mooy. (Actie 047). 
Verder is het belangrijk dat de DR gaat inpreken op de commissievergadering. 
Vooralsnog zal Dhr. Lashley dit op zich nemen. Dhr. Tepas zal kijken of hij ook 
aanwezig kan zijn. Aandachtspunten zijn: 

 heeft het geoormerkte bedrag voor het openbaar toilet een uiterste 
geldigheidsdatum? 

 op welke uiterste datum verwacht men dat de definitieve locatie van het 
openbaar toilet gemeld wordt? 

Dhr. Kees Hoep;  

 Geen opmerkingen. 
 

4. Vaststellen notulen van 15 januari 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 
Ingekomen: 

 Ontvangstbevestiging van de gemeente. Onderwerp: convenant met Dorpsraden. 

 Brief van de gemeente over veldbezoek. Op woensdag 25 februari is het veldbezoek 
gepland. Dhr. Arjen Wonink en Dhr. Henk Fijen maken een wandeling door het dorp 
met een afvaardiging van de DR en bewoners. Men kan aangeven welke zaken van 
beheer en onderhoud in de openbare buitenruimte aandacht behoeven. Dit zijn o.a. 
de driekhoeksborden, herstelwerkzaamheden Dorpsplein, informatiebord 
strandopgang Abbestederweg, onopgeruimde rommel bij de Buitenplaats, 
lantaarnpalen aan de Jewelweg, stoep nabijj het voormalig politiebureau etc.       
Dhr. Buzink, Dhr. Drieenhuizen wandelen mee. Dhr. Meijer en Dhr. Lashley zullen 
proberen ook aan te sluiten. 

 Ontvangstbevestiging van de gemeente. Onderwerp: gepland veldbezoek. 

 Uitnodiging informatieve bijeenkomst bibliotheekwerk op dinsdag 17 februari.       
Dhr. Lashley is aanwezig geweest bij de informatieve bijeenkomst. De commerciële 
marktpartij Questum kan de bibliotheekservice op zich nemen voor een lager bedrag 
dan de Kopgroep bibliotheken. Dhr. Lashley beschikt over beide presentaties. 
Vooralsnog zal de DR de vervolgstappen afwachten. 

 Brief van Carel van der Poel (De Omroeper). Hij uit zijn zorgen over de plannen voor 
het gebied t.h.v. het Zwanenwater (bollenveld richting de Uitlandse polder). Wat is 
het standpunt van de DR omtrent deze plannen? Dhr. Lashley zal Dhr. Van der Poel 
melden dat de DR geen mening heeft omdat zij niet op de hoogte zijn van eventuele 
plannen. (Actie 048).  
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 Brief van de gemeente Schagen. Per 1 januari 2015 zijn voor de gemeente Schagen 
de leden van de Rekenkamercommissie benoemd. De commissie doet onderzoek 
naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de 
gemeente. Alle inwoners van de gemeente Schagen kunnen een onderzoeks-
voorstel indienen. De DR neemt de informatie voor kennisgeving aan.  

 Uitgaand : 

 Brief aan de gemeente. Vastgestelde vergaderdata 2015 aan Dhr. Brakenhoff,          
Dhr. Wonink, Dhr. Van der Veek en Dhr. Beemsterboer. 

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

 Brief aan de gemeente inzake de driehoeksborden (stukgewaaid, staan op de 
verkeerde plaats, aanplakvellen laten los en waaien vervolgens in het rond).  

 Brief over convenant met de voormalige gemeente Zijpe. De gemeente er nogmaals 
op wijzen dat eenzijdig opzeggen van het convenant niet mogelijk is. 

  
6. Geldautomaten in Callantsoog 
De ING heeft de geldautomaat op het Dorpsplein (nabij de bibliotheek) opgeheven. Momenteel 
zijn er nog twee geldautomaten in Callantsoog. Eén in de Albert Heijn (ING) en één in de DA 
Drogist Leguit (RABO). Deze geldautomaten zijn alleen bruikbaar gedurende de openingsuren 
van beide zaken. Na 22 uur is het in Callantsoog dus niet meer mogelijk te pinnen. De 
ondernemers hebben al enige tijd geen gelegenheid meer hun geld te storten in Callantsoog 
wegens het sluiten van de Rabobank. Zij moeten nu naar Julianadorp of Schagen. De DR 
maakt zich hier zorgen over. Dhr. Buzink zal actie nemen richting o.a. de ING. (Actie 049).  

 
7. Aanpassing indeling werkgroepen 
Dhr. Van der Zee zal zitting nemen in de werkgroep Kust en Veiligheid. 
Indeling werkgroepen zie agendapunt 10. 

 
8. Aangepast voorontwerp parkeerplaats Kiefteglop 

Met betrekking tot dit agendapunt wordt verwezen naar de notulen van 15 januari jl. 
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. 

Op dit moment is er vanuit de gemeente geen nieuws te melden. De Dorpsraad wil wel de 
aandacht vestigen op het garageblok nabij de Previnaireweg. Op dit moment nog eigendom 
van de gemeente maar in de toekomst mogelijk eigendom van 10 eigenaren. De DR zal de 
gemeente erop attent maken dat de ruimte in de toekomst mogelijk betrokken kan worden 
bij de parkeerplaats en/of gebruikt kan worden voor een ontsluitingsweg. (Actie 050). 
 

9. Facebook en de Dorpsraad 
Wegens afwezigheid van Dhr. Van der Zee schuift dit agendapunt door naar de volgende 
keer. 
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10. mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
- Meld dat de werkzaamheden mbt de de ‘tribune-trap’ aan het 

Dorpsplein met 1 jaar worden uitgesteld. Zie ook agendapunt 3. 
- De werkzaamheden in Petten, ‘Kust op Kracht’ zijn indrukwekkend 

te noemen, de resultaten zijn prachtig. Wel zijn er zorgen omtrent 
de strandafslag in Callantsoog (er is al 6 meter afgeslagen en het 
strand is 1,5 meter gezakt), zie ook agendapunt 3. ‘Kust op Kracht’ 
houdt dit wel in de gaten en de DR hiervan op de hoogte. T.z.t. zal 
een nieuw morfologisch onderzoek worden uitgevoerd.  

- Er zijn plannen over het plaatsen van strandbungalows (via Landal 
te huur) op het strand van Petten en Groote Keeten. De plannen 
bestaan niet voor het strand van Callantsoog. Hoe ver het met 
deze plannen staat is op dit moment onbekend.   

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Geen nieuwe zaken te melden. Mevr. Ten Boekel betreurt het dat de 
financiën ontbreken om de ruimte in Huys ten Oghe voor de ouderen 
van Callantsoog te behouden. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  
Voorlopig staat het bushokje-project even stil. Opmerkingen en/of 
problemen van welke aard dan ook rondom jeugdbeleid kunnen bij 
Dhr. Meijer gemeld worden zodat de werkgroep/DR kan meedenken 
richting een oplossing.  

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy en Arend Grit 
Voor iedereen ligt er een printje van de verkeerslijst klaar. 
Aanvullingen zijn welkom.  

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

Sociaal Domein Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
Omdat Dhr. Meijer nog steeds geen uitnodiging of informatie had 
ontvangen heeft hij zelf contact opgenomen. Het blijkt dat het project 
stil ligt. Men wordt als vrijwilliger bedankt voor de inbreng en mochten 
er nog vragen zijn dan neemt de gemeente wel contact op.             
Dhr. Meijer is teleurgesteld in het feit dat hij zelf veel moeite moest 
doen/heeft gedaan om deze informatie te achterhalen. Een keurige 
bedankbrief aan de vrijwilligers met een korte rapportage was van de 
kant van de gemeente wel op zijn plaats geweest. 

Ondernemend 
Callantsoog   

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

Financiën De kaskommissie heeft het jaar 2014 afgesloten. Mevr. Bracht heeft 
daarna het penningmeesterschap overgedragen aan Dhr. Landman. 
Middels een bos bloemen en een tegoedbon heeft de DR            
Mevr. Bracht bedankt voor al haar inspanningen als penningmeester 
en lid van de DR. Dhr. Landman zal er voor zorgdragen dat de 
tenaamstelling wordt overgezet van Mevr. Bracht naar Dhr. Landman. 
Dhr. Lashley zal namens de DR een officiële ‘ontslagbrief’ (decharge) 
aan Mevr. Bracht sturen. (Actie 051 en 052). 
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11. Voortgang en vaststellen actielijst 
 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
20112014 
 
 
20141218 
 
15012015 
 
19022015 

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.   
Inmiddels is een plan ontvangen van de gemeente. 
De kerknollen blijven absoluut behouden.   

 
 
 
 
 
 
 
Jaap 

uitgestuurd 
 
 
 
 
nieuw 
 
GEREED 
 

15012015 
 
19022015 

037 afschrift van de vastgestelde notulen aan de 
gemeente sturen. –  
Dhr. Lashley zal, als secretaris, de vastgestelde 
notulen doorsturen aan de juiste personen bij de 
gemeente. Mevr. Brouwer zal daarvoor de 
vastgestelde notulen aan Dhr. Lashley sturen.  

 
 
Karin 

Nieuw 
 
Continue 
GEREED 

15012015 
 
19022015 

042 Afspraak maken met Dhr. Van der Veek om de 
geactualiseerde verkeerslijst te bespreken.  
De verkeerslijst zal al wandelend besproken worden 
tijdens het veldbezoek van woensdag 25 februari a.s. 

 
 
Anneke 

Nieuw 
 
 

19022015 045 Brief aan het Hoogheemraadschap/ ‘Kust op Kracht’. 
Bezorgdheid uiten over het strandafslag.  

Jaap nieuw 

19022015 046 Brief aan Wooncompagnie. Bezorgdheid uiten over 
het huidige beleid mbt verkopen huurwoningen.  

Jaap Nieuw 

19022015 047 Brief schrijven aan de commissieleden ruimte inzake 
het openbaar toilet. Concept eerst voorleggen aan 
Mw. Mooy.  

Jaap nieuw 

19022015 048 Contact opnemen met Carel van der Poel (De 
Omroeper) ivm plannen voor het gebied t.h.v. het 
Zwanenwater (bollenveld richting de Uitlandse 
polder).  

Jaap nieuw 

19022015 049 Contact opnemen met de ING inzake opheffen 
buitengeldautomaat.  

Kees nieuw 

19022015 050 Brief aan de gemeente. Hen attenderen op het 
garageblok nabij de Prévinaireweg. Wat in de 
toekomst mogelijk betrokken kan worden bij de 
parkeerplaats en/of gebruikt kan worden voor een 
ontsluitingsweg. 

Jaap nieuw 

19022015 051 Tenaamstelling mbt financiële/administratieve zaken 
overzetten van Mevr. Bracht naar Dhr. Lashley.  

Adam nieuw 

19022015 052 Een officiële ‘ontslagbrief penningmeesterschap’ 
(decharge) aan Mevr. Bracht sturen. 

Jaap nieuw 

19022015 053 Een afvaardiging van de gemeenteraad uitnodigen 
om een Dorpsraadvergadering in Callantsoog bij te 
wonen.  

Marcel nieuw 

19022015 054 Brief aan de KPN inzake de onbruikbare telefooncel 
op het Dorpsplein. Graag toelichting en herstel van 
betreffende telefooncel. 

Jaap nieuw 
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12. Rondvraag 
Dhr. Meijer: 

- Heeft in Groote Keeten de jaarvergadering van de Dorpsvereniging bijgewoond. 
Onderwerp was het ‘nieuwe Groote Keeten’. Dhr. Meijer was onder de indruk van de 
professionaliteit van de vereniging. De bewoners denken mee over alle facetten, 
zoals toegangswegen, communicatie etc., dit alles in goede samenspraak met de 
ondernemers. Er was ook een afvaardiging van de gemeenteraad aanwezig.        
Dhr. Meijer neemt het op zich om een afvaardiging van de gemeenteraad uit te 
nodigen om een Dorpsraadvergadering in Callantsoog bij te wonen. (Actie 053).  

Dhr. Lashley  
- Heeft niet echt een vraag maar merkt op dat de communicatie en het beleid rond het 

‘Energielabel Eigen woning’ te wensen overlaat. 
Mw. Brouwer 

- Vraagt waarom er een KPN telefooncel op het Dorpsplein staat nabij de Wip-in. 
Deze telefooncel is onbruikbaar wegens vandalisme. Men vermoed dat de 
telefooncel is teruggeplaatst als service voor de badgasten en andere bezoekers 
zonder mobiele telefoon. De DR zal een brief sturen naar de KPN en vragen om 
toelichting en herstel van betreffende telefooncel. (Actie 054).  

 
13. Sluiting 

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


