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

Marcel Meijer, Anneke Mooy, Robbert van der Zee 
 

Afwezig: Thijs Deekens m.k., Arend Grit 
 
1. Welkom en mededelingen 

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

Mevr. Ten Boekel en Dhr. Landman melden zich af voor de volgende Dorpsraadvergadering 

op 16 april a.s. Mevr. Brouwer meldt zich af voor de Dorpsraadvergadering van 21 mei a.s. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. Ger de Haan 

 De gemeente is nog steeds voornemens om de huishoudens in Callantsoog een (roze) 
kliko aan te bieden voor plastic afval. Elk huishouden heeft dan drie kliko’s in beheer. 
Een goed alternatief zou een ondergrondse afvalcontainer zijn of anders een aantal 
ophaal/inleverpunten verspreid over Callantsoog. Voor inzameling van het oud papier 
wordt geen kliko uitgeleverd, papier zal vooralsnog worden opgehaald door de 
muziekvereniging. Het onderwerp komt nog op de agenda van de 
raadscommissie/gemeenteraad.  

 Vraagt hoe het gesteld is met de (brand)veiligheid van de diverse zaken/panden/ 
instellingen in Callantsoog? Wordt er regelmatig gecontroleerd en gehandhaafd op 
(brand)veiligheid. Is het mogelijk dat de DR het veiligheidsplan opvraagt? De DR zal hier 
navraag naar doen (Actie 055).  

 
Dhr. Posma en Dhr. Mens komen specifiek voor agendapunt 8 (parkeerterrein Kiefteglop). 
 
Dhr. Vos 

 Vraagt aandacht voor ‘Graag gedaan’, een stichting van vrijwilligers, die vervoer 
verzorgen voor inwoners van Schagen. Het vervoer per auto of bus betreft onder 
andere ritten naar het ziekenhuis, de huisarts, tandarts, fysiotherapeut en 
familiebezoek. Ook voor andere aanvragen zoals tuinonderhoud worden de 
vrijwilligers van Graag Gedaan regelmatig gebeld. Dhr. Vos heeft gemerkt dat er 
vanuit Callantsoog geen gebruik wordt gemaakt van Graag Gedaan. Heeft de DR 
aanknopingspunten of tips voor hem? De DR geeft Dhr. Vos het advies mee contact 
op te nemen met de Seniorenbus/ANBO en het onderwerp ook zeker op de agenda 
van de Commissie Samenleving te laten plaatsen. De DR is verbaasd dat theorie en 
praktijk behoorlijk van elkaar afwijken.  
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4. Vaststellen notulen van 19 februari 2015 
N.a.v. actie 053, een afvaardiging van de gemeenteraad uitnodigen om een 
Dorpsraadvergadering in Callantsoog bij te wonen, heeft Mevr. Glas van de gemeente laten 
weten dat dit niet in de bedoeling ligt. Er wordt twee maal per jaar een veldbezoek afgelegd 
door een afvaardiging van de gemeente (overdag). De burgermeester heeft eerder echter 
toegezegd dat een ambtenaar enkele malen per jaar de Dorpsraadvergadering zou 
bijwonen. Dhr. Meijer zal hier nog eens achteraan gaan 
Daarna worden de notulen 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: 

 Een brief van mevrouw Pratomo ivm de gekozen locatie voor de inloopbijeenkomst 
parkeerterrein Kiefteglop d.d. 18 maart 2015 (Brekers in Grote Keeten). Een tweede 
brief van mevrouw Pratomo met het voorstel de bijeenkomst in Brekers af te 
gelasten en opnieuw te plannen nav het antwoord van de gemeente (geen contact 
kunnen krijgen met Dorpshuis, beschikbaarheid/mogelijkheden/bereikbaarheid/ 
kosten zaalhuur, kosten koffie/thee etc. Ook heeft de DR de gemeente gevraagd de 
bijeenkomst te verplaatsen maar dat heeft geen gehoor gevonden. 

 Terugkoppeling van de gemeente, veldbezoek 25 februari jl.  
- Bewonersparkeerplaatsen realiseren Dorpsplein 15 a, b, c en d; 
- Telefooncel: neem contact op met KPN; 
- Nieuwe trap: in gebruik voorjaar 2016; 
- Inrit Hyksos boerderij kan vervallen, dit wordt getoetst en eventueel uitgevoerd; 
- Drempel Abbestederweg/Vloedlijn is te hoog, wordt ingemeten en eventueel 

verlaagd, moet ingepland worden;  
- Wegversmalling Abbestederweg is voor fietsers onveilig, overleg met de 

verkeerscommissie volgt;  
- Vervallen staat van infobord bij opgang Abbestederweg, eerst nagaan wie de 

eigenaar van het bord is (Waterschap/Gemeente/Provincie/Hoogheemraadschap 
??),  men weet het niet. Daarna een plan maken.  

De DR wil dat het vervallen infobord NU op korte termijn wordt opgeknapt c.q. 
vervangen. Er gaat een pittig briefje uit naar de gemeente. Het ANWB bord lijkt ook 
niet echt stabiel en is aan roest onderhevig. Ook naar de ANWB gaat een brief uit. 
(Actie 056 en 057). 

 Brief van de gemeente om te laten weten dat Mevr. Van der Valk na haar vakantie 
contact op zal nemen met Dhr. Lashley inzake het ‘intrekken besluit openbaar toilet 
Callantsoog’. Uit het gesprek met Mevr. Van der Valk blijkt dat het raadsvoorstel is 
aangepast en dat de overgebleven 125.000 euro verdwijnt in de pot algemene 
middelen. De DR is van mening dat dit op slinkse wijze is gebeurd. Het politiek 
draagvlak voor een openbaar toilet in Callantsoog is nihil aangezien bijna alle 
partijen een andere bestemming weten voor de 125.000 euro.  

 Stichting De Omroeper start vanaf het najaar met een website. Elke Callantsoger 
vereniging mag zich gratis profileren via een eigen pagina op de website van 
Stichting De Omroeper. Dhr. Van der Zee zal Stichting De Omroeper laten weten dat 
de DR graag gebruik maakt van dit aanbod. Ook zal hij de informatie van de DR voor 
het vaste blok op de website aan Stichting De Omroeper aanleveren inclusief 
vermelding van een link naar de DR site. (Actie 058). 

 Uitgaand: 

 Voorstelbrief aan Wooncompagnie (Actie 046). 

 Voorstelbrief garageblok/parkeerplaatsen Prévaireweg (Actie 050). 

 Voorstelbrief aan KPN. Verwijderen van de telefooncel thv de Wip-in (Actie 054). 
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6. Geldautomaten in Callantsoog 
Dhr. Buzink heeft gesproken met Dhr. Bartels (manager geldautomaten). Deze laat weten 
dat de kosten voor beheer, onderhoud en veiligheid niet opwegen tegen het in gebruik 
houden van de ‘buitenpinautomaat’ in Callantsoog. Dhr. Bartels was goed op de hoogte van 
het aantal pintransacties en kon melden dat deze de laatste tijd dalende zijn. Dit is de 
algemene trend aangezien steeds meer winkeliers/horeca een pinmogelijkheid bieden. 
Contact afrekenen raakt ‘uit de mode’. Voor winkeliers/horeca is het ook veiliger minder 
contacten in hun bezit te hebben.  
 

7. Openbaar toilet te Callantsoog 
Per 20 maart 2015 heeft Callantsoog een openbaar heren,- dames-, en invalidentoilet 
inclusief verschoningsruimte. Deze bevindt zich in de Blokker Tuin aan de Schoolstraat (in 
het voormalige bibliotheekgebouw). Het toilet is 7 dagen per week (9-18+ uur) beschikbaar 
voor iedereen tegen een vergoeding van 0,50ct. Het openbaar toilet wordt geëxploiteerd 
door Dhr. Van Vuure.  
 

8. Aangepast voorontwerp parkeerplaats Kiefteglop 
Het ontwerp voor de herinrichting van de parkeerplaats Kiefteglop kan op ieders 
goedkeuring rekenen. De kerknollen blijven onaangetast doordat vanaf de zuidkant een stuk 
terrein wordt betrokken bij de parkeerplaats. De capaciteit zal verhogen van 265 naar 330 
parkeerplekken. De aankleding wordt zo ingericht dat het als het ware overgaat/opgaat in 
het bestaande landschap. Het fietspad richting dorp wordt ontoegankelijk gemaakt voor 
auto’s en de entree naar Strandhotel de Horn blijft bestaan. Een aanvraag om de kerknollen 
te benoemen tot Ecologische Hoogstructuur is niet uitgegaan. De gemeente heeft 
toegezegd dat de kerknollen absoluut onaangetast zullen blijven. Dhr. Landman zal 
volgende week met zijn vrijwilligersgroep van het Zwanenwater overleggen of deze groep 
het onderhoud van de kerknollen op zich wil nemen zodra alles klaar is. 
In het najaar van 2015 wordt dan aangevangen met de werkzaamheden voor 1. 
parkeerplaats Kiefteglop, 2. ‘tribune-trap’ Dorpsplein en 3. uitzichtpunt Kiefteglop. Deze drie 
projecten zullen voor aanvang van het seizoen 2016 gereed zijn. De DR is verheugd over 
het ontwerp/plan en zal dat via een brief kenbaar maken aan de gemeente. In deze brief 
ook een alinea wijden aan de ontwikkelingen rondom het openbaar toilet en overlast van 
mogelijke wildplassers nabij de parkeerplaats Kiefteglop. (Actie 059). 
 

Het voetpad nabij de parkeerplaats Kiefteglop is moeilijk begaanbaar. De DR zal dit melden 
aan het KKC (Actie 060). 

 
Dhr. Posma en Dhr. Mens, beiden wonende aan Groenland, maken zich zorgen over de 
werkzaamheden van de afdeling groenvoorziening. Bomen, struiken en mooie planten 
worden weggehaald en/of rigoureus gesnoeid. Men vraagt zich af of de gemeente werkt aan 
de hand van een groenplan en of dit plan inzichtelijk is voor bewoners? Het lijkt de DR 
zinvol om het groenplan op te vragen en de verantwoordelijke van de gemeente uit te 
nodigen om in een volgende dorpsraadvergadering een toelichting te geven. (Actie 061).  

 
9. Facebook en de Dorpsraad 

De Facebook site van de Dorpsraad wordt regelmatig ‘geliked’. De site heeft ongeveer 
100/120 volgers. Dhr. Van der Zee zal (Actie 058): 
1. De plannen mbt parkeerplaats Kiefteglop op de Facebook site plaatsen; 
2. Dhr. Kees Buzink aan de internetsite toevoegen onder het kopje Dorpsraadleden; 
3. Met Dhr. Lashley nakijken welk mailadres wordt gebruikt. De agenda van de 

Dorpsraadvergadering wordt door Dhr. Van der Zee namelijk niet ontvangen en kan dus 
niet geplaatst worden op de internetsite, dit is jammer. 

4. De Omroeper informeren dat de DR graag gebruik maakt van de mogelijkheden een 
internetpagina te vullen en hierop ook een link vermelden naar onze DR site 
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10. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
Vanuit het project ‘Kust op Kracht’ zal fanatiek gemonitord worden 
waar zandsuppletie nodig is.  
Verder zal de DR een brief sturen aan de gemeente ivm de 
gevaarlijke situatie in het duin, stuifzand etc. Ook al is het verboden 
het duin te betreden men doet dat toch en in grote getale. Voorgesteld 
wordt om ook de scholieren en jeugdige gasten van Callantsoog over 
de gevaarlijke situatie in te lichten (Actie 062 en 063).  

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Op dit moment geen bijzonderheden te melden  

Jeugdbeleid Marcel Meijer  
Op dit moment is het aardig stil. Er worden wel geregeld activiteiten 
georganiseerd (zie ook de Omroeper). Dhr. Meijer zal binnenkort een 
bezoek brengen aan de Hyksos en tijdens de volgende 
Dorpsraadvergadering verslag uitbrengen.  

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy en Arend Grit 
Nav het veldbezoek van 25 februari jl. (zie ook agendapunt 5) kan 
gemeld worden dat het verplaatsen van de lantaarnpalen aan de 
Jewelweg (deze staan te kort op de weg) zal worden uitgevoerd zodra 
de werkzaamheden aan Hotel ‘t Zwaantje gereed zijn.  

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

Sociaal Domein Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
Uit de Omroeper: Voor inwoners worden per kern inloopspreekuren 
georganiseerd in het kader van Sociaal Domein. Hier worden het 
wijkteam en hun taken voorgesteld. 

Ondernemend 
Callantsoog   

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

Financiën Adam Landman 
Op dit moment geen bijzonderheden te melden. 

 
 
11. Voortgang en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
19022015 
 
19032015 

045 Brief aan het Hoogheemraadschap/ ‘Kust op Kracht’. 
Bezorgdheid uiten over het strandafslag.  
Brief uitgesteld aangezien er dit jaar zandsuppletie in 
Callantsoog komt.  

Jaap  

19022015 
 
19032015 

046 Brief aan Wooncompagnie. Bezorgdheid uiten over 
het huidige beleid mbt verkopen huurwoningen.  
Brief is in concept gereed.  

Jaap  

19022015 
 
 
 
 
19032015 

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

Jaap  

19022015 
 
19032015 

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 

Adam  
 
SPOED 
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de Kamer van Koophandel vervoegen (inclusief 
identiteitsbewijzen) om financiële en administratieve 
zaken aan elkaar over te dragen.  

19022015 
 
19032015 

052 Een officiële ‘ontslagbrief penningmeesterschap’ 
(decharge) aan Mevr. Bracht sturen.  
Aanhouden totdat actiepunt 051 is afgerond.  

Jaap  
 

19022015 
 
 
19032015 

054 Brief aan de KPN inzake de onbruikbare telefooncel 
op het Dorpsplein. Graag toelichting en herstel van 
betreffende telefooncel. 
Aan de KPN zal verzocht worden de telefooncel in 
zijn geheel te verwijderen. De behoefte aan een 
telefooncel wordt als minimaal ingeschat en het risico 
op vandalisme is hoog te noemen.  

Jaap  

19032015 055 Veiligheidsplan opvragen van de diverse 
zaken/panden/instellingen in Callantsoog. 

Jaap nieuw 

19032015 056 Brief aan de gemeente over het op korte termijn 
opknappen van infobord nabij de strandopgang 
Abbestederweg.  

Jaap nieuw 

19032015 057 Brief aan de ANWB over onstabiele status ANWB-
bord aan de Abbestederweg. 

Jaap nieuw 

19032015 058 - De Omroeper laten weten dat de DR graag 
gebruik maakt van de mogelijkheden een 
internetpagina te vullen. Tevens informatie 
doorgeven voor het vaste blok op de eigen 
pagina van Stichting De Omroeper, hierop ook 
een link vermelden naar de DR site. 

- De plannen mbt parkeerplaats Kiefteglop op de 
Facebook site plaatsen; 

- Dhr. Kees Buzink aan de internetsite toevoegen 
onder het kopje Dorpsraadleden; 

- Met Dhr. Lashley nakijken welk mailadres wordt 
gebruikt. De agenda van de Dorpsraad-
vergadering wordt door Dhr. Van der Zee 
namelijk niet ontvangen en kan dus niet geplaatst 
worden op de internetsite, dit is jammer. 

Robbert nieuw 

19032015 059 ‘Akkoordbrief parkeerplaats Kiefteglop” aan de 
gemeente sturen. Hierin een alinea wijden aan het 
openbaar toilet/wildplassen en de gemeente 
voorstellen de eventuele overtollige bestrating te 
gebruiken voor het verbeteren van het voetpad langs 
de sloot Jewelweg richting Abbestederweg, 
Heinollenweg. 

Jaap Nieuw 

19032015 060 Bij KCC melden dat het voetpad nabij de 
parkeerplaats Kiefteglop moeilijk begaanbaar is. 

Jaap Nieuw 

19032015 061 Bij de gemeente het groenplan opvragen en de 
verantwoordelijke uitnodigen voor een volgende 
dorpsraadvergadering om het groenplan te komen 
toelichten. 

Jaap Nieuw 

19032015 062 Brief aan Hoogheemraadschap ivm de gevaarlijke 
situatie van het duin, stuifzand etc. 

Jaap nieuw 

19032015 
 

063 Nadenken over hoe scholieren en jeugdige gasten 
van Callantsoog over de gevaarlijke situatie van het 
duin in te lichten. 

Allen? Nieuw 

 
 

12. Rondvraag 
Dhr. Vos 

- Vraagt zich af waarom de blauwe parkeervakaanduiding bij de invalide-
parkeerplaatsen nog niet verwijderd zijn. Op een invalideparkeerplaats mag men 
langer blijven staan dan 1 uur (blauwe zone). Dhr. Vos heeft dit al gemeld bij de 
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gemeente maar zal nogmaals een poging doen richting het KCC (Klant Contact 
Centrum). 

Dhr. Posma 
- Heeft voldoende antwoord ontvangen op zijn vragen/zorgen en is meer 

gerustgesteld. 
Dhr. Hoep 

- Geeft aan om in de ‘akkoordbrief parkeerplaats Kiefteglop’ richting de gemeente 
voor te stellen eventuele overtollige bestrating te gebruiken voor het verbeteren 
van het voetpad langs de sloot Jewelweg richting Abbestederweg, Heinollenweg. 
(Actie 059). 

 
13. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen en gasten voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 16 april 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 


