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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 21 januari 2016 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Kees Buzink, Gerda ten Boekel, Thijs Deekens, Arend Grit, Adam Landman, 

Anneke Mooy 
 

Afwezig: Karin Brouwer, Jaap Lashley, Marcel Meijer, Robbert van der Zee  

 

1. Welkom en mededelingen 

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

Dhr. Landman meld dat er geen reactie is gekomen van de Dorpsraad betreffende het 

Kerkelijke licht.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. P. Drieenhuizen.  
1) Provincie heeft een bekendmaking gepubliceerd in de Schager Weekblad van 
25/12/2015. Hierin staat dat er een voetgangers- en fiets onderdoorgang  moet worden 
gerealiseerd bij de strandslag Kiefteglop, aan de noordzijde te Schagen in een Aardkundig 
Monument. Dit lijkt een foutieve en incorrecte melding. Actie Kees: Provincie bellen: Er is 
afgelopen week al verschillende keren telefonisch contact geweest met de provincie. Tot op 
heden nog geen antwoord. Is lopende en meer informatie volgt. 
2) V.V.V. Callantsoog. Informatie voorziening is verdwenen. Er is nu geen centraal punt in 
Callantsoog om de toeristen te voorzien van informatie. Er zijn geen folderbakken meer 
waar de gast informatie kan halen om onze regio te promoten. Buiten dat het vervelend is 
dat dit punt er niet meer is, moet e.e.a. worden opgevangen door de lokale ondernemer. Of 
dat er in de toekomst weer een V.V.V. bureau in Callantsoog komt? De vraag was ook waar 
de folders vandaan komen en of er een punt gecreëerd kan worden met folders en verdere 
informatie. Actie Kees: Er is nog geen contact geweest met het VVV Kop van Noord 
Holland. In de volgende vergadering hoop ik meer informatie te hebben. 
3) Boskerpark. Er is, naar aanleiding van de gerealiseerde zomerhuisjes in Groote Keeten 
op het voormalige Vakantiepark Callassande, twijfel over de architectonische uitvoering van 
de geplande recreatiewoningen en de 14 luxere permanente woningen aan de Voorweg. 
Actie Kees: Mevr. Aline Tjalma-Jensma bellen om te vragen wat de planning is van dit 
project en hoe de huisjes eruit moeten komen te zien. Nadere informatie volgt. 
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4. Vaststellen notulen van 17 december 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.  
 

5. Afvalbakken en containers 
Vraag: Wat is nu de status van de vuilcontainers in Callantsoog en Groote Keeten?  
Actie Kees: Contact zoeken met Sigge van de Veek.  
Er is inmiddels al contact geweest met de heer Van de Veek. Er is een concept brief 
gestuurd naar Kees. Deze wordt komende tijd verstuurd naar elke bewoner van de 
gemeente Schagen.  
 

6. Ingekomen en uitgaande post 
Wegens afwezigheid van de secretaris geen opsomming van de ingekomen en uitgaande 
post. 
  

7. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 

 De trap op het Dorpsplein heeft een gevaarlijke afstap op de 
duinopgang. Er is een glooiende afstap die in de winter erg glad is 
(reeds geconstateerd met de afgelopen vorstperiode) Hier zou 
voor de veiligheid een leuning geplaatst moeten worden.  
Actie Marcel: Briefje mailen. 

 Rijkswaterstaat is van plan om maximaal 1 maand en 500.000 kub 
zand te suppleren door middel van diepe vooroever suppletie en 
strand suppletie. Planning is voorjaar 2016. Er wordt nauwlettend 
meegekeken naar de planning in verband met het seizoen. 
Verdere informatie volgt. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Er is zorg over de zorginstelling Huis ten Oghe aan de 
Patrijzenenweg. De versoberde zorg treed ook hier op. Er wordt 
onderzocht of de zorg volgens het beleid wordt uitgevoerd. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  
Wegens afwezigheid van Dhr. Meijer geen update. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy en Arend Grit 
In een artikel in de krant staat een ietwat lummelig artikel. In dit artikel 
staat dat de Dorpsraad en Ondernemersvereniging geen contact heeft 
gehad met de gemeente betreffende de "P route".  
Afgelopen augustus/september zijn er voorstellen gedaan aan de heer 
A. Groot. Er wordt contact gezocht (mail Kees) met de gemeente. 
Omdat A. Groot is afgetreden is e contact gezocht met de 
fractievoorzitter van de VVD, Jonne van de Beek.  
Actie Kees: Contact zoeken met de gemeente en ons voorstel 
nogmaals voorleggen. Uiteraard staan wij open om mee te helpen om 
de juiste route te realiseren. 
Het volgende is voorgesteld: 
A) Kiefteglop 
B) Previnaireweg 
C) Duinroosweg 
D) Abbestedeweg voetbalveld/tennisbanen 
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Dhr Sigge van de Veek heeft inmiddels een mailtje gestuurd om ons 
op de hoogte te stellen van de planning. We lopen elkaar steeds mis. 
Maar Kees blijft het proberen en verder informatie volgt. 

PR/Communicatie Jaap Lashley 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 

Sociaal Domein Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
Wegens afwezigheid van Dhr. Meijer en Dhr. Van der Zee geen 
update. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 
 

Financiën Dhr. Landman 
De gemeente heeft voor 2016 een subsidie bedrag van 750,- euro 
aan de Dorpsraad toegekend. 

 
8. Voortgang en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
17092015 
15102015 
19112015 
17122015 
21012016 

077 Plannen Boskerpolder opvragen bij Roompot. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Dhr. Lashley zal de plannen gaan opvragen. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 

Jaap  

17092015 
 
15102015 
19112015 
 
 
19122015 
21012016 

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. 

Jaap  

15102015 
 
 
 
19112015 
 
21012016 

081 Bij diverse betrokken instanties nagaan wat de status 
is omtrent de strandhuisjes. Als agendapunt 
toevoegen voor de Dorpsraadvergadering van          
19 november a.s. 
Onderwerp bespreken in februari 2016. Dhr. Buzink 
zal een concept enquête opstellen. 
De enquête is gereed en zal in de volgende omroeper 
staan. Einddatum om deze in te leveren is 18/2/2016. 

 
 
 
 
 
 
Jaap/Kees 

 
 
 
 
 
 
Februari 2016 

19112015 
 
 
17122015 
21012016 

082 ‘Hernieuwde afspraken met de gemeente/convenant’ 
agenderen voor de Dorpsraadvergadering van         
17 december 2015 
Agendapunt agenderen voor januari 2016. 
Gemeente wil dit veranderen en kan deze 
overeenkomst niet eenzijdig opzeggen. De Dorpsraad 
wacht op het voorstel van de gemeente. Vooralsnog 
blijft het bij het (voor ons werkbare) convenant. 

 
 
 
 
Gemeente 

 
 
 

17122015 083 ‘Samenstellen kascommissie’ agenderen voor de 
Dorpsraadvergadering van januari 2016. 

 
Jaap 

 
Januari 2016 

21012016 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. 

Jaap  

21012016 085 Er zou weer een brief verstuurd moeten worden naar 
de gemeente omtrent de borden op de Jewelweg 

Jaap  
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21012016 086 De lantaarnpaal in de bocht van het Dorpsplein moet 
er weer komen. Het ontbreken hiervan zorgt voor een 
onveilige situatie voor voetgangers en fietsers. 

Jaap  

21012016 087 Er moet een brief verstuurd worden naar de 
gemeente betreffende betonblok voor de bakkerij van 
der Ploeg. Deze is inmiddels verplaatst naar het 
midden van het voetpad. Dit blok moet daar weg. 

Jaap  

21012016 088 Reageren op de email van Mw. Landman betreffende 
het Kerkelijke licht.  

Jaap  

 
9. Rondvraag 

Dhr. Deekens 

- Heeft om een tweede secretaris gevraagd en heeft zich afgemeld voor de volgende 

vergadering. 

 

10. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 18 februari 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 


