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Stichting Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten 
Secretariaat: Ger de Haan 

Email: dorpsraadcgk@ziggo.nl 
Tel. 0224 – 581765/06 - 15193926  

Van Brederodestraat 4 
 1759 VJ Callantsoog  

www.dorpsraadcallantsoog.nl 
 

	  

Onderwerp: Notulen van de Dorpsraadvergadering Stichting Dorpsraad Callantsoog en 
Groote Keeten 

 
Datum: Donderdag 20 februari 2014 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid, 19.30 – 21.05 uur 
 
Aanwezig: Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs Deekens, Arend Grit, Ger de Haan,  

Aart Jansen, Adam Landman, Jaap Lashley, Marcel Meijer, Anneke Mooy, 
Henriëtte Rietman, Yvonne van Rooij, Robbert van der Zee 

 
Afwezig: Gerda ten Boekel, Rob Gerber, Marlou Visser 
	  

1. Welkom en mededelingen 
Mevr. Mooy, voorzitter van de DR, opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen welkom. 
Vanuit de gemeente Schagen zijn geen aanwezigen. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Er worden geen onderwerpen ingebracht. 

4. Toelichting door de heer Carlo Petrus inzake eventuele huisvesting openbaar toilet in 
gebouw Plein 22 
Nu het toiletgebouw in 2014 niet geplaatst wordt op het Dorpsplein wordt er hard nagedacht 
over alternatieven. Dhr. Petrus is aanwezig om zijn plan toe te lichten voor de realisatie van 
een toiletgroep in gebouw ‘Plein 22’. Al eerder had hij dit plan (2010) maar het was even op 
de achtergrond geraakt. Nu hij een aanbouw aan het realiseren is is het weer actueel 
geworden.  
Op 7 januari jl. heeft hij het plan ingediend bij de gemeente. Tot op heden is van de 
gemeente alleen een ontvangstbevestiging ontvangen. 

  
Dhr. Petrus geeft verder aan dat: 
1. De huidige toiletgroep gehandhaafd blijft voor de ondernemers in gebouw Plein 22. 
2. Een nieuw toiletgroep (dames en heren) zal worden gerealiseerd aan de achterzijde van 

gebouw Plein 22 (eigen grond). 
3. De toiletgroep rolstoeltoegankelijk wordt. 
4. De toiletgroep voorzien wordt van een babyverschoningsmogelijkheid. 
5. Er ook een douche zal worden gerealiseerd (alleen voor medewerkers). 
6. Hij medewerkers kan inzetten voor beheer en schoonmaak. 
7. De toiletgroep wordt voorzien van een tourniquet. 
8. De recette gebruikt wordt voor salaris medewerkers en onderhoud. 
9. Er camerabewaking in het gebouw is. 
10. Het gebouw kan worden afgesloten. 
11. De openingstijden in de zomer tussen 08 en 23 uur kunnen liggen. 
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12. De openingstijden in de winter gelijk zullen lopen met de openingstijden van gebouw 
Plein 22. 

13. De route naar de toiletten door de passage, dus langs de ondernemers, zal gaan. 
14. Snelle realisatie mogelijk is. 

 
De DR geeft aan dat een goede bewegwijzering, zowel vanaf de parkeerplaats “Kieftreglop” als 
in het dorp zelf naar de toiletgroep noodzakelijk is. Daarnaast heeft Wethouder Van der Veek 
als voorwaarde gesteld dat er volledige consensus moet zijn over de toiletplannen. Deze 
voorwaarde gaat de DR echter te ver.  
 
In afwachting van de reactie van de gemeente gaat Dhr. Petrus door met zijn voorbereidingen 
o.a. overleg met architect etc. Verder zal nog overleg volgen met de gemeente over de 
parkeergelegenheid. Dhr. Petrus zal de DR op de hoogte houden van de ontwikkelingen en laat 
een tekening/situatieschets bij de DR achter. 
 
De DR gaat niet over tot stemming omdat de mogelijkheid van plaatsing van de toiletgroep aan 
de duinvoet ook nog bestaat. De gemeente heeft hierin nog geen besluit genomen. Daarnaast 
zal op de thema avond van het HHR-schap donderdag 10 april mogelijk meer duidelijk worden. 
 
De DR zal een brief sturen aan de gemeente (uiterlijk op 24 februari a.s.) om bezwaar te maken 
tegen intrekking bezwaarschrift. Het bezwaarschrift zal dus gehandhaafd blijven (inmiddels zijn 
mail en brief verstuurd op 21 februari jl.). 

 
5. Vaststellen notulen van 16 januari 2014 

• Tijdens de vorige DR vergadering is afgesproken het onderwerp ‘uitbreidingsplannen 
Albert Heijn’ als vast agendapunt op te voeren. Dhr. De Haan geeft aan dat er helemaal 
niets bekend is over uitbreidingsplannen. Het onderwerp zal daarom pas op de agenda 
komen als er ontwikkelingen zijn. 

• Dhr. De Haan geeft aan dat de gemeente Schagen geen behoefte heeft aan een 
vertegenwoordiger vanuit de Duitse gemeenschap (Dhr. Müller had dit voorgesteld). 

• Het ontbreken van een bushokje op de Abbestederweg (DR december) heeft           
Mevr. Mooy neergelegd bij de provincie. Er is echter nog niets vernomen. Mevr. Mooy 
zal de status navragen.  

De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. Ze zullen worden gepubliceerd op 
de website van de DR. 

 
6. ingekomen en uitgaande post 

Ingekomen: 
• TNT Post: verwijderde destijds de brievenbus ter hoogte van Van Brederodestraat/M. 

Mooystraat, t.o. de speeltuin. Van de drie brievenbussen staan er nu nog twee. Hierover 
is overigens geen overleg met de DR gevoerd. Dhr. De Haan zal namens de DR een 
brief sturen om eventuele herplaatsing te realiseren. 

• Bedankje van de gemeente Schagen voor deelname aan de avond over 
veiligheidsbeleid op 23 januari jl. 

• De afgegeven vergunning door de gemeente m.b.t.de locatie van de gewenste 
kofferbakmarkt in Groote Keeten: is doorverwezen naar Dhr. Rijnders van de onlangs 
opgerichte Dorpsvereniging Groote Keeten. 

• Ook de plaatsbepaling van de  bronzen zwaan in Groote Keeten (nabij strandopgang): 
werd eveneens doorverwezen naar Dhr. Rijnders, Groote Keeten. 

• Notulen van de DR Burgerbrug. Mevr. Brouwer heeft deze in ontvangst genomen en zal 
kijken of zij de manier van verslaglegging/layout kan gebruiken. 
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• Uitnodiging voor de officiële oprichtingsavond van Dorpsvereniging Groote Keeten 
(oprichtingsavond is al geweest, Dhr. Den Hollander en Dhr. Lashley waren hierbij 
aanwezig). 

• Een vraag m.b.t. het stamriool (Duinroosweg/Jewelweg) door de Dhr. Grit, werd 
inmiddels beantwoord door interventie van de heer De Haan en zijn politieke achterban.  

• Post van de ING voor Mevr. Mooy en Dhr. De Haan was bij Dhr. Lashley bezorgd.  
• Verzoek van Mw. Frowijn voor deelname aan de ‘landelijke zwerfaval opruimdag’ deze is 

op zaterdag 29 maart Dhr. Grit en Dhr. Te Pas melden zich hiervoor aan. 
• Mail van Ruud Bieleveld aangaande vernieling bospaadjes. Hier is via de mail over 

gecommuniceerd en kan als afgehandeld beschouwd worden. 
• Kopie ontvangen van verzoek aan gemeente voor extra parkeerplaats Zeeweg.  
• Mevrouw Vonk (Zeeweg 42) heeft de gemeente in een brief gevraagd te onderzoeken of  

er parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd op het stukje braakliggend grond 
tegenover haar huis. 

• Akte van schenking archief. Gezien het feit dat de DR vorig jaar gebruik kon maken van 
het gemeentelijk archief in Alkmaar, heeft de heer De Haan het oude archief aldaar 
ondergebracht. Hiervan is inmiddels een akte van ontvangst binnen gekomen. 

• Hondenpoepzakjes, de heer Drieënhuijzen opperde de mogelijkheid tot het verplaatsen 
van de hondenpoepzakjesautomaat van de parkeerplaats Noord naar de strandopgang 
“De Stern” thv de patattent van Urbanus. Deze zou daar beter tot zijn recht komen. De 
heer De Haan zal hierover contact opnemen met de gemeente. 

• Mevrouw Bracht, in haar functie van penningmeester, heeft gesproken met Mevr. Klaver 
van de Gemeente Schagen over de datum waarop het nieuwe subsidiebeleid voor 
Dorpsraden zal worden besproken. Zodra de datum bekend is zal de DR op de hoogte 
worden gebracht.  

7. mededelingen vanuit de werkgroepen 
Huidige indeling werkgroepen: 
 

Naam werkgroep Leden 
Kust en Veiligheid  Betty Bracht en Aart Jansen 
Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Jeugdbeleid Marcel Meijer en Yvonne van Rooij 
Verkeer en Vervoer Ger de Haan, Betty Bracht en Aart Jansen 
PR/Communicatie Jaap Lashley en Marlou Visser 
Sociaal Domein Marcel Meijer, Yvonne van Rooij en Robbert van der Zee 
Ondernemend Callantsoog  Thijs Deekens en Jaap Lashley 
Financiën Betty Bracht 
 

Kust en Veiligheid 
Geen bijzonderheden te melden. 
 
Ouderenbeleid 
Wegens afwezigheid van Mw. Ten Boekel geen informatie uit deze werkgroep. 
 
Jeugdbeleid 
De tekst van de Hyksos in de Omroeper van 11 februari jl. kan op verschillende manieren 
worden geïnterpreteerd (De jeugd van de middelbare school is niet meer voor 21.00 uur 
welkom i.v.m. overlast). De melding heeft betrekking op de overlast tussen jonge en oudere 
jeugd.     Dhr. Meijer gaat het onderwerp bespreken met de Hyksos. 
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Verkeer en Vervoer 
Er zijn behoorlijk wat meldingen over verkeersituaties, verbeterpunten etc. Dhr. Jansen zal de 
meldingen inventariseren en zonodig voorzien van foto’s en/of situatieschetsen en het concept 
in een volgende vergadering voorleggen aan de DR. Mevr. Bracht zal haar opsommingen vanuit 
de vorige notulen toevoegen. 
Het betreft o.a.: 

• voorste gedeelte van de Abbestederweg: stoepen zijn hoger dan tuinen, putten en 
putdeksels liggen scheef/te diep/te hoog. 

• Duinroosweg/Patrijzenweg: de bosschage is te hoog. Mogelijk is dit bewust gedaan 
omdat het verkeersremmend zou werken? Het tegendeel wordt echter aangevoerd daar 
het zicht, komende vanuit de Patrijzenweg/Duinroosweg hierdoor belemmerd wordt. Het 
verdient aanbeveling genoemde bosschage te snoeien tot een aanvaardbaar niveau of 
geheel te rooien.        . 

• Jewelweg: de verkeersborden die geplaatst zijn staan te kort bij de straat waardoor 
volgens vracht/bus chauffeurs bij het elkaar passeren deze borden geraakt kunnen 
worden met de nodige te verwachten schadeclaims van dien. 

• Volgens de DR is het een verkeerd besluit geweest om op de Jewelweg, vanaf Albert 
Heijn stopverbodsborden te plaatsen. Zo mag voor de artsenpraktijk op deze weg niet 
gestopt worden en staat men thans veelal op de stoep. Hiertoe zal de heer De Haan de 
gemeente schriftelijk benaderen opdat dit onderwerp in de commissie Ruimte aan de 
orde kan komen. 

• Verkeersdrempel naar Vloedlijn moet worden verlaagd. 
• Laad en losplaatsen (dus niet voorzien van een blauwe zone) op het Dorpsplein ter 

hoogte van Desto en Slagerij Kokkelkoren worden als een gewone parkeerplaats 
gezien/gebruikt. Hiertoe zouden op beide plaatsen nog z.g. laad/losplaats borden 
worden geplaatst. Overigens zal hier per 1 april op gehandhaafd worden.  

• Kruising Op ’t Landweg/Dorpsweg. Het fietspad is weggehaald. Fietsers en snelverkeer 
moeten vanaf dit punt richting Dorpsweg/Dorpsplein gebruik maken van dezelfde weg. 
Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Het zou aanbeveling verdienen hier een veiliger 
oplossing voor te vinden. 

 
Dhr. De Haan zal opnieuw een brief aan de gemeente sturen om nogmaals te verzoeken de  
aangebrachte versmalling (uitrit Stuijvezandweg /Jewelweg) terug te brengen zoals 
voorheen het geval was. De huidige situatie laat zeer te wensen over daar men, wanneer 
komende vanaf de Jewelweg, de Stuijvezandeweg links in wil draaien dit gevaarlijke 
situaties teweeg brengt doordat men elkaar niet kan passeren tijdens deze handeling (met 
name vrachtwagens). 
 
Mevr. Bracht geeft aan dat ‘verkeer en vervoer’ het belangrijkste onderwerp is wat het 
afgelopen jaar door alle Dorpsraden van de gemeente Schagen werd aangedragen. 

 
PR/Communicatie 

• Dhr.  Van der Zee heeft een Facebookpagina voor de DR opgericht. Hij houdt hierover 
het beheer. 

• Dhr. Van der Zee heeft de website gemoderniseerd. 
• De verwijzingen naar ‘archief’ en ‘jaarverslag’ zullen van de website worden verwijderd. 

Jaarverslagen worden niet meer geschreven en ook archiefstukken zullen niet meer 
digitaal beschikbaar worden gemaakt, deze zijn te allen tijde in eerdergenoemd 
gemeentelijk archief in te zien. 

• Er zal GEEN folder van Callantsoog worden uitgebracht.  
• Dhr. Petrus laat weten dat er wel een dorpsplattegrond van Callantsoog zal verschijnen. 
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Sociaal Domein 
Dhr. Van der Zee geeft de wens te kennen deel te willen uitmaken van de werkgroep “Sociaal 
Domein”. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
Volgens “Ondernemend Callantsoog” 

• De werkzaamheden Dorpsplein liggen op schema. 
• Er is bekend geworden dat tijdens markten en andere evenementen ook de 

parkeerplaats moet worden betaald. Kosten voor precariorechten en huur standplaats 
komen hier nog bovenop. De ondernemers gaar hiertegen bezwaar maken. 

• Er schijnt een lantaarnpaal ingepland te staan midden op het plein. Als deze 
gerealiseerd wordt kan de feesttent niet geplaatst worden.  

 
Financiën  
Het financieel jaarverslag over 2013 wordt ter plekke goedgekeurd en ondertekend. 
 
9. Rondvraag 
    Is het mogelijk snelheidscontroles aan te vragen voor de Abbestederweg. Het is daar vaak  
    een racebaan.  

-‐ Aangegeven wordt dat er regelmatig gecontroleerd wordt ter hoogte van het Fletcher 
hotel. Evengoed zal namens de DR een brief worden gestuurd aan de gemeente. 

-‐ De door aannemer VBK achtergelaten materialen op de parkeerplaats van de 
tennisbaan aan de Abbestederweg is een ieder een doorn in het oog. De DR zal 
trachten contact op te nemen met VBK.  

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 20 maart 2014. 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  

	  

	   	  


