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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 19 mei 2016 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Karin Brouwer, Kees Buzink, Thijs Deekens, Arend Grit, Adam Landman,  

Jaap Lashley, Marcel Meijer 
 

Afwezig: Anneke Mooy m.k., Gerda ten Boekel, Robbert van der Zee z.k. 

 

1. Welkom en mededelingen 

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

Er zijn geen mededelingen. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. C. Hoep heeft enkele vragen voor de rondvraag. 
Mevr. Kasprowski is vanavond als belangstellende aanwezig. 

 
4. Vaststellen notulen van 21 april 2016 

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 
Ingekomen: 
- Van de gemeente Schagen; 

o persbericht over de toestemming van de Raad van State voor de uitbreiding van 
Winkelcentrum Makado in Schagen; 

o persbericht over wethouder Van Dijk. Deze gaat iedere donderdagochtend 
flexwerken in Markt18; 

o uitnodiging voor het digitaal inwonerspanel met als onderwerp goede en gezonde 
inwonersinitiatieven; 

o aankondiging ‘Kunst op Locatie’ 28 en 29 mei; 
o verzoek van Wethouder Blonk om specifieke voorbeelden aan te dragen m.b.t. 

de (ouderen)zorg in de regio. Dhr. Lashley heeft Mevr. Ten Boekel verzocht met 
een inventarisatie te komen (zie actiepunt 096); 

o strandbeleid Schagen. Mevr. Brouwer zal het beleid aan allen sturen. Dhr. 
Lashley zal dit onderwerp agenderen voor de volgende keer. 
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o verzoek om datum vast te stellen (22 juni of 8 juli) voor werkbezoek van B&W 
aan Callantsoog. Zie agendapunt 6. 

o Enquête over het beleid van het openbaar gebied; is de DR tevreden over de 
service van Meld en Herstel. 

- Mail van Mevr. Mooy over o.a. woningen voor jongeren, zwerfvuil, nieuwe trap. Wegens 
afwezigheid van Mevr. Mooy zal de email de volgende keer worden besproken. 

- Brief van Mevr. Bruin. Zij is van mening dat de parkeerstrook voor het Fletcher badhotel 
gevaarlijk is. De DR heeft hier geen rol in. Dhr. Lashley zal haar antwoorden.  

- Verzoek om Dhr. Buzink te laten toetreden tot het bestuur als opvolger van Dhr. Lashley. 
- Van provincie Noord-Holland: Natura 2000 concept beheerplan Zwanenwater & 

Pettemerduinen en Natura 2000 concept beheerplan duinen Den Helder-Callantsoog. 
o Ze horen graag onze op- en aanmerkingen; 
o Na verwerking van op- en aanmerkingen worden de concept beheerplannen door 

Gedeputeerde Staten van provincie NH vastgesteld; 
o Na de vaststelling worden deze beheerplannen formeel ontwerp-beheerplannen. Op 

deze formeel ontwerp-beheerplannen kan formeel beroep en bezwaar ingediend 
worden;  

o Na verwerking van beroep- en bezwaarschriften worden de plannen definitief. 
Uitgaand: 
- Brief aan gemeente over de geplande parkeerroute. De route is vastgesteld. Uitvoering 

volgt z.s.m. 
- Brief aan de familie Blom inzake de kerk nollen. De DR steunt hun actie. 
 

6. Werkbezoek B&W aan Callantsoog 
Dhr. Lashley zal de gemeente laten weten dat de voorkeur voor het werkbezoek van B&W 
woensdag 22 juni is. Het bezoek is tussen 15.00 en 17.00 uur. Er zal een inventarisatie 
worden gemaakt met bespreekpunten. Ook zal dit onderwerp worden geagendeerd voor de 
volgende keer. Actie 100. 
 

6a. Convenant met afspraken over de samenwerking tussen de dorpsraden en wijkpanels en de   
      gemeente Schagen. 

Het convenant is ontvangen. Dhr. Lashley zal de gemeente laten weten dat de DR akkoord 
is met de inhoud m.u.v. de zinsnede ‘Politieke partijen kunnen geen lid van de DR zijn’. Zie 
ook actiepunt 097. 
 

7. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Dhr. Landman 

 De subsidie van de gemeente is bijgeschreven. 

 De kascommissie is bij elkaar gekomen. Naar aanleiding hiervan 
is de jaarrekening op enkele punten aangepast. Deze zal vandaag 
nog worden vastgesteld. 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
Rijkswaterstaat is van plan om 500.000 kub zand te suppleren door 
middel van diepe vooroever suppletie en strand suppletie. Men zal 
starten in juni a.s. de werkzaamheden zullen 6 tot 8 weken duren. 
Middenin het seizoen dus. 
Dhr. Meijer zal nog nagaan wanneer men aanvangt met de 
zandsuppletie. 

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

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

 De activiteiten bij de Hyksos zijn in volle gang.  
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 Aangegeven is dat er toch nog te vaak jeugd op straat is. Hopelijk 
kan de Hyksos hier een oplossing voor bedenken. 

 Voor de oudere jeugd zullen er activiteiten georganiseerd worden 
i.s.m. het Dorpshuis. 

 Helaas heeft het bestuur te kampen met een tekort aan 
vrijwilligers. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy en Arend Grit 
Geen bijzonderheden. 

PR/Communicatie Jaap Lashley 
Geen bijzonderheden. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 
Aan de lantaarnpalen op het Dorpsplein, waar eerder de 
kerstverlichting hing, zullen vanaf begin mei manden met bloemen 
worden bevestigd. De bloemen zullen ook door een extern bedrijf 
worden onderhouden.  
Op dit moment hangen de bloemen nog niet. Dhr. Deekens zal 
navraag doen. 

 
8. Voortgang en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
21042016 077 Boskerpolder/Roompot. Geen directe actie op dit 

moment maar dit punt wel aanhouden op de actielijst. 
  

17092015 
 
15102015 
19112015 
 
 
19122015 
21012016 
18022016 
 
17032016 
 
 
 
21042016 
 
19052016 

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. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Dhr. Lashley zal nu de KPN eens bellen om te vragen 
hoe er ermee staat. 
Helaas is het niet gelukt contact met de KPN te 
krijgen. Ook vanuit de Ondernemers is actie richting 
de KPN genomen maar zonder resultaat. Hoe nu 
verder? 
Mevr. Mooy gaat proberen in contact te komen met 
de KPN. 
Wegens afwezigheid van Mevr. Mooy geen update. 

Anneke  

21012016 
 
 
 
 
18022016 
17032016 
 
21042016 
19052016 

084 Er ontstaat een onveilige situatie bij de vluchtheuvel 
op de Duinweg. Deze vluchtheuvel is onverlicht en 
zou voor de veiligheid verlicht moeten worden.  
Er zal aan Jaap gevraagd worden hier een brief over 
te sturen. 
Een brief zal worden verstuurd. 
Dhr. Lashley heeft de brief verstuurd. We zijn in 
afwachting van een reactie.  
Dhr. Lashley heeft de brief verstuurd. We zijn nog in 
afwachting van een reactie.  

Jaap  

21012016 
 
 
18022016 
17032016 
21042016 
 

085 Er zou weer een brief verstuurd moeten worden naar 
de gemeente omtrent de borden op de Jewelweg 
Dhr. Buzink neemt dit punt mee in zijn gesprek met 
Dhr. Van der Veek. 
Dhr. Lashley stuurt een briefje.  
De brief zal nog verstuurd worden. 

Jaap  
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19052016 De brief is nog niet uitgegaan. Punt meenemen bij 
werkbezoek van B&W aan Callantsoog. 

21012016 
 
 
 
18022016 
 
 
 
17032016 
 
 
19052016 

087 Er moet een brief verstuurd worden naar de 
gemeente betreffende betonblok voor Bakkerij van 
der Ploeg. Deze is inmiddels verplaatst naar het 
midden van het voetpad. Dit blok moet daar weg.  
Er ligt inmiddels een rijtje van drie betonblokken. De 
ondernemer wil niet meewerken aan een oplossing. 
Dhr. Buzink neemt dit punt mee in zijn gesprek met 
Dhr. Van der Veek. 
Dhr. Lashley zal een brief aan de gemeente sturen en 
hierin ook melding maken van de overige attributen 
die de doorgang over het voetpad verhinderen. 
De gemeente heeft in een reactie laten weten dat de 
blokken t.h.v. nummer 24 niet als hinderlijk of 
gevaarlijk voor het voetgangersverkeer worden 
gezien. M.b.t. het object t.h.v. nummer 4 zal de 
gemeente nagaan of een vergunning is verleend. 

Jaap/Kees  

17032016 
 
 
 
21052016 
 
 
19052016 

093 Brief aan de gemeente sturen met het verzoek 
woningen voor jongeren te realiseren en de 
vakantiehuisjes en zomerwoningen beschikbaar te 
houden voor jongeren. 
De brief zal nog verstuurd worden. Hierin zal ook 
gevraagd worden een acceptabel alternatief te 
bieden. 
De brief is nog niet uitgegaan. 

Jaap  

17032016 
 
21052016 
19052016 

094 Brief aan de gemeente met het verzoek een andere 
plek te zoeken voor de driehoeksborden. 
De brief zal nog verstuurd worden. 
De brief is nog niet uitgegaan. 

Jaap  

17032016 
 
21052016 
 
19052016 

095 Brief aan de gemeente met het verzoek vaker 
zwerfvuil te komen opruimen. 
De brief zal nog verstuurd worden. 
De brief is nog niet uitgegaan. Het onderwerp zal in 
de volgende vergadering opnieuw besproken worden. 

Jaap  

17032016 
 
 
21052016 
19052016 

096 Brief aan de gemeente. Zorgen uiten over ontstane 
situatie rondom de ouderenzorg en vragen welke 
acties de gemeente onderneemt. 
De brief is verstuurd. 
Wethouder Blonk heeft verzocht specifieke 
voorbeelden aan te dragen m.b.t. de (ouderen)zorg in 
de regio. Dhr. Lashley heeft Mevr. Ten Boekel 
verzocht met een inventarisatie te komen. 

Gerda  

17032016 
 
 
21042016 
 
 
19052016 

097 Navraag bij de gemeente doen wanneer de DR de 
schriftelijke bevestiging van het Convenant tegemoet 
kan zien. 
Het nieuwe voorstel over het Convenant is 
ontvangen. Dhr. Lashley zal het convenant 
doorsturen aan de bestuursleden. 
Brief aan de gemeente en hen laten weten dat de DR 
akkoord is met de inhoud m.u.v. de zinsnede 
‘Politieke partijen kunnen geen lid van de DR zijn’. Zie 
ook agendapunt 6a. 

Jaap  

17032016 
 
 
21052016 
 
 
19052016 

098 De architect van de trap, Dhr. Rob van Wijk, voor een 
volgende keer uitnodigen om een toelichting te 
geven. 
Dhr. Van Wijk is niet langer het aanspreekpunt omdat 
zijn taken zijn afgerond. Over dit onderwerp zal de 
gemeente nu benaderd moeten worden. 
Punt meenemen bij werkbezoek van B&W aan 
Callantsoog. 

Jaap   
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21042016 
 
 
19052016 

099 Brief aan de gemeente met het verzoek toelichting te 
geven over de verlichting op parkeerplaats Kiefteglop. 
De verlichting brandt de hele avond/nacht.  
Punt meenemen bij werkbezoek van B&W aan 
Callantsoog. 

Jaap  

19052016 100 Bespreekpunten inventariseren en melden aan Dhr. 
Lashley voor bezoek van B&W aan Callantsoog op 
woensdag 22 juni a.s.  
Het onderwerp ‘Werkbezoek B&W aan Callantsoog’ 
agenderen voor de volgende keer.  

allen nieuw 

19052016 102 Brief aan de gemeente over het niet volgen van de 
sluitingstijden op 4 mei door enkele detaillisten in het 
dorp. 

Jaap nieuw 

 
10. Rondvraag 

Dhr. Deekens; 
- meldt dat de eigenaar van oude Rabobank een omgevingsvergunning heeft ingediend 

voor het realiseren van een winkel naast kapsalon Divoze. De DR neemt deze informatie 
voor kennisgeving aan en wacht de ontwikkelingen af. Het Hoogheemraadschap heeft 
geen bezwaar dat er in de duinvoet wordt gegraven ten behoeve van een winkelpand. 

- heeft opgemerkt dat niet alle detaillisten in het dorp zich hebben gehouden aan de 
regels omtrent 4 mei (deuren sluiten v.a. 19.00 uur). Dhr. Lashley zal e.e.a. nagaan en 
een brief aan de gemeente sturen. Actie 102. Ook vanuit de ondernemersvereniging zal 
een brief worden gestuurd naar de gemeente en naar de betrokken detaillisten.  

Dhr. Meijer; 
- verzoekt de DR-leden zoveel mogelijk aanwezig te zijn tijdens het werkbezoek van B&W 

op woensdag 22 juni a.s.  
- wil de tijdens de volgende dorpsraadvergadering het onderwerp ‘aanwezigheid’ 

bespreken.  
Dhr. Landman 
- in het verleden heeft de DR een soort inzameling/fondswerving gehouden om de 

belichting van de kerk te realiseren. De belichting van de kerk is geen onderwerp/taak 
voor de DR. Op dit moment heeft zich een groepje gevormd die via verschillende 
kanalen bezig is de kerk weer belicht te krijgen. 

- Verzoekt Dhr. Lashley hem de gegevens door te geven van ene Dhr. Marinus die in 
november contact met Dhr. Landman zocht.   

Mw. Brouwer 
- wordt op haar werk aangesproken over de onveiligheid/ontbreken van voldoende 

verlichting van de nieuwe trap. Enkele valpartijen hebben zich voorgedaan waarvan 1 
persoon zich heeft moeten laten behandelen in het ziekenhuis. Deze persoon heeft de 
gemeente aansprakelijk gesteld. 

Dhr. Grit 
- is ontevreden over ‘Meld en Herstel’. Hij is nog steeds in afwachting van een extra 

aangevraagde container voor plastic afval. 
Dhr. Hoep 
- geeft aan dat er veel glas ligt op het strand met name bij de vloedlijn; 
- de borden bij de strekdammen liggen plat, gevaarlijk, stalen pijpen; 
- er hangt al een half jaar een blauwe bus met diverse zakjes nabij strandopgang 

Abbestederweg; 
- de gaten in de Abbestederweg zijn hersteld maar het blijft daar te smal en dus 

gevaarlijk. Het betreft de kant van de oneven nummers, nabij de fysiotherapeut; 
- heeft goede ervaringen opgedaan met de groenvoorziening. 
Bovengenoemde punten kunnen worden meegenomen bij het werkbezoek van B&W aan 
Callantsoog op woensdag 22 juni a.s. 
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11. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 16 juni 2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


