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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 16 januari 2014 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid, 19.30 – 21.20 uur 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs Deekens, Arend Grit,  

Ger de Haan, Aart Jansen, Gillis den Hollander, Adam Landman, Jaap Lashley, 
Marcel Meijer, Anneke Mooy, Yvonne van Rooij, Marlou Visser 

 
Afwezig: Rob Gerber, Harriët Rietman, Robbert van der Zee 
 

1. Welkom 

Mevr. Mooy, voorzitter van de DR, opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen welkom. 

Ook wenst zij alle aanwezigen namens de DR het allerbeste voor 2014. Daarnaast een 

speciaal welkom aan de vier aspirant leden die ook allen belangstelling hebben voor de 

notulist-functie. Er zijn geen aanwezigen vanuit de gemeente Schagen. 

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. Driehuizen: vraagt zich af of de locatie van de automaat voor hondenpoepzakjes wel 
goed is gekozen. Het betreft de automaat op de hoek Abbestederweg/Duinweg.              
Dhr. De Haan zal actie nemen. 

 

Twee dames in de zaal vragen of de DR op de hoogte is van de uitbreidingsplannen van de 

Albert Heijn vestiging aan de Schoolstraat (o.a. ondergrondse parkeergarage). Volgens de 

dames heeft de welstandscommissie inmiddels haar goedkeuring verleend, volgt er een 

informatieavond en zal het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad komen. Een 

omgevingsvergunning moet nog worden aangevraagd.  

Dhr. De Haan geeft aan dat: 
1. de DR niet op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het uitbreidingsplan; 
2. een dergelijk uitbreidingsplan eerst besproken dient te worden in de commissie ruimte 

van de gemeente. Dhr. De Haan is lid van deze commissie en het onderwerp is tot op 
heden niet aan de orde geweest; 

3. zolang het onderwerp niet aan de orde is geweest in de commissie ruimte is het ook 
geen onderwerp voor de gemeenteraad; 

4. namens de DR een brief zal worden gestuurd aan de gemeente en zal worden verzocht 
om inzage in de stukken en om verdere opheldering; 

5. er m.b.t. de omgevingsvergunning eerst een verklaring van geen bedenkingen moet 
worden afgegeven; 
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6. in het geval van mogelijke uitbreiding de omwonenden de stukken moeten kunnen inzien 
zodat zij eventueel in beroep kunnen gaan; 

7. de DR zal communiceren zodra zij meer informatie over het onderwerp hebben; 
8. dit onderwerp de komende periode als vast agendapunt wordt opgevoerd. 

 
Dhr. Müller, 

• vraagt of er in de gemeente behoefte is aan een vertegenwoordiging/ contactpersoon 
vanuit de Duitse gemeenschap, wat is hierin het standpunt van de gemeente?           
Dhr. De Haan zal de gemeente een brief sturen met deze vraag. 

• in Middenmeer, Agriport A7 (gemeente Hollands Kroon) zal binnenkort een datacentrum 

van Microsoft worden geopend. Deze onderneming trekt werknemers aan die op zoek 

zullen gaan naar woonruimte. Speelt de gemeente hierop in door woningbouw te 

realiseren? Zoals eerder gezegd is Callantsoog geen groeikern en zijn er geen 

bouwplannen. Vooralsnog laat de DR de verantwoording aan de gemeente Hollands 

Kroon (waar Middenmeer onder valt). Mocht e.e.a. aan de orde komen dan zal de DR 

zich hierover buigen. 

4. ingenomen standpunt inzake gewenste locatie openbaar toilet op het Dorpsplein 
Aangezien er bezwaren zijn ingediend inzake de bepaalde locatie van het openbaar toilet op 
het Dorpsplein komt dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van     
28 januari 2014. Een bestuurlijke procedure zal in gang treden die het eerdere besluit van 
de gemeenteraad over de locatie van het toiletgebouw ongedaan maakt. 

 
Gaat de gemeenteraad akkoord met het ongedaan maken van het eerder genomen besluit 

dan zal: 

1. het toiletgebouw in 2014 NIET geplaatst worden; 

2. de DR zich in 2014 gaan buigen over een juiste plek, vorm en hoogte van het 

toiletgebouw; 

3. de DR een thema-avond organiseren waarvoor zij het Hoogheemraadschap (HHR) 

zullen uitnodigen om hun werkzaamheden toe te lichten; 

4. de landschapsarchitect van het HHR worden gevraagd tijdens de thema-avond de 

presentatie te geven over de trap en uitkijkpost bij Kieftgelop; 

5. het niet de bedoeling is dat van uitstel afstel komt, een toiletgebouw is zeker nog 

gewenst alleen niet op de eerder bepaalde plek en van de eerder bepaalde afmetingen; 

Naar nu blijkt heeft het HHR (volgens beheerder Dhr. M. Witte) geen aanvraag van de 

gemeente ontvangen voor plaatsing van het toiletgebouw dichter naar de duinen toe. 

Volgens het HHR mag niet voorbij de lijn van de bestaande bebouwing worden gebouwd . 

Mw. A. Zijm, juridisch vertegenwoordigster van Restaurant Brasil, geeft aan dat de 

omgevingsvergunning nog niet van tafel is. 

Na stemming wordt het voorstel aangenomen om alsnog een bezwaarschift in te dienen 

(pro forma). Dhr. De Haan zal actie nemen.  

Dhr. Lashley zal aanwezig zijn bij de gemeenteraadsvergadering op 28 januari 2014. 
Mevr. Bracht zal contact opnemen met het HHR om een datum voor de thema-avond te 
plannen. Dhr. Lashley schrijft een stukje voor plaatsing in de Omroeper.  
Dhr. Driehuizen geeft de DR het advies mee om bovenop het onderwerp te (blijven) zitten. 
 

5. Vervolg rapportage faillissement VVV 
De brief die de DR heeft ontvangen van de curator geeft weinig hoop voor de benadeelden 
(verhuurders). Een procedure starten is mogelijk maar dat zal niet resulteren in teruggave 
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van hun geld. De DR zal een stukje plaatsen in de Omroeper betreffende het verloop en 
uitkomsten van de curator.  

 

6. Vaststellen notulen van 12 december 2013 
Notulen 7 november 2013: enkele opmerkingen van tekstuele aard zijn verwerkt in de 
notulen. Notulen 12 december 2013: geen opmerkingen. 
Bovenstaande notulen worden vastgesteld en zullen worden gepubliceerd op de website 
van de DR. 

 
7. ingekomen en uitgaande post 

Ingekomen: 

• Email van Dhr. Zwagerman ivm de op handen zijnde bloemenshow ‘Bloemrijk Schagen’ 

op 7, 8 en 9 maart a.s. Men wil de plattegrond van de gemeente in bloemen uitbeelden. 

Per kern wordt een bijdrage gevraagd van de bloemist(e). Dhr. De Haan zal het voorstel 

bespreken met de bloemiste van Callantsoog. Er is geen financiële bijdrage 

beschikbaar.  

• Uitnodiging voor de bijeenkomst over veiligheid in het Gemeentehuis in Schagen op 

donderdag 23 januari 2014. Mevr. Bracht en Dhr. Landman (werkgroep Verkeer en 

Vervoer) zullen namens de DR aanwezig zijn.  

• Uitnodiging voor de officiële oprichtingsavond van Dorpsvereniging Groote Keeten op 

vrijdag 17 januari 2014. Dhr. Den Hollander en Dhr. Landman zullen namens de DR 

aanwezig zijn. 

• Zwanenproject. Elke kern van de gemeente krijgt een bronzen zwaan. Dhr. De Haan 

heeft contact met de bronsgieterij. In Callantsoog is nog niet duidelijk waar de zwaan 

geplaatst zal worden. In Groote Keeten was vooralsnog de rotonde aangewezen maar 

deze is in beheer bij de provincie. Dhr. De Haan zal aan de nieuwe dorpsvereniging 

Groote Keeten voorstellen de zwaan te plaatsen op het plein nabij Restaurant 

Duinpannetje.  

• Bedankje van de gemeente over onze suggestie locatie kofferbakmarkt Groote Keeten, 

plein ipv parkeerplaats. Mochten de plannen verder vorm krijgen dan zullen zij onze 

suggestie meenemen. 

• Nav het nieuwe concept woonvisie 2013-2016 en woningmarktonderzoek van de 

gemeente heeft Dhr. C. van Ravenzwaaij gevraagd of de DR een enquête wil invullen 

over dit onderwerp. Leden van de DR kunnen dit op eigen titel doen via de website van 

VVD. De DR zal hier niet op ingaan. Dhr. De Haan zal reageren richting Dhr. Van 

Ravenzwaaij. 

Uitgaande: 

• Brief aan gemeente aangaande Boskerpolder: nog geen reactie ontvangen. 

• Brief aan gemeente aangaande Dixiebar en afwaaien van dakpannen: de gemeente 

heeft hier notie van genomen. 

• Brief aangaande afronden werk aan de Abbestederweg: het betonblok en gevaarlijk 

draadeinden zijn verwijderd, de drempels worden verlaagd (echter maar aan 1 zijde). 

8. mededelingen vanuit de werkgroepen 
Huidige indeling werkgroepen: 
 

Naam werkgroep Leden 

Kust en Veiligheid  Betty Bracht, Gillis den Hollander1 en Aart Janssen 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

Jeugdbeleid Marcel Meijer 

Verkeer en Vervoer Ger de Haan, Betty Bracht en Aart Janssen 
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Communicatie Jaap Lashley 

Sociaal Domein Ger de Haan en Marcel Meijer 

Financiën Betty Bracht  

Ondernemend 
Callantsoog (nieuw) 

Thijs Deekens en Jaap Lashley 

     1
Gillis den Hollander heeft aan het eind van de bijeenkomst afscheid genomen van de DR. 

Kust en Veiligheid 
De werkzaamheden in het project Kustversterking Hondsbossche- en Pettemerzeewering zijn 
van start gegaan. De behoefte bestaat om opnieuw hekken tussen duinen en strand te 
plaatsen. Dit onderwerp bespreken op de thema-avond HHR. 
 
Ouderenbeleid 
- Op de parkeerplaatsen bij Op Goeree ligt nog veel troep/rommel. De pallets zijn weg maar 

de stenen nog niet. Dhr. De Haan zal actie nemen richting de uitvoerder.  
- Volledige oplevering van herinrichting Dorpsplein e.o. te verwachten rond 18-20 april 2014. 

Aan de uitvoerder zal gevraagd worden daar op te ruimen waar niet gewerkt wordt. 
 
Jeugdbeleid 
Stichting Jeugd- en jongerenwerk Hyksos: de vrijdagavonden voor de jeugd worden goed 
bezocht en zijn succesvol te noemen. Het is er leuk en er zijn veel kinderen. Helaas is de 
zaterdagavond komen te vervallen wegens een gebrek aan vrijwilligers.  
 
Verkeer en Vervoer 
- Het parkeerverbod aan de Jewelweg is vervangen door een algeheel stopverbod. Hierover 

is niet goed nagedacht gezien de dokterspraktijk aan de Jewelweg en de bushalte.        
Dhr. De Haan neemt actie richting de gemeente.  

- Een onjuist geplaatst voorrangsbord op de Callantsogervaart met de Zanddijk.                
Dhr. De Haan neemt actie richting de provincie.  

- Dhr. De Haan zal Dhr. Landman en Mevr. Bracht aanmelden voor de Veiligheidsavond  op 
23 januari 2014. 

 
Communicatie 
Dhr. Landman zal een stukje schrijven voor de Omroeper over de onderwerpen toiletgebouw 
Dorpsplein en faillissement VVV. Wegens o.a. wijzigingen in het bestuur zal de website moeten 
worden aangepast. Dhr. Landman zal contact opnemen met de webmaster Dhr. Van der Zee. 
Daarnaast is geopperd om als DR een Facebookpagina te starten. Dit om meer jongeren aan te 
spreken en de DR meer en beter te profileren. Tijdens de volgende DR zal dit onderwerp nader 
aan de orde komen. Is het een idee om een folder uit te brengen van Callantsoog? Ook dit zal 
de volgende keer besproken worden. 
 
Sociaal Domein 
Dhr. De Haan en dhr. Meijer zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst over Sociaal Domein op 
17 december jl. Dit was een zinvolle avond en werd goed gebracht. Er was veel interactie 
tussen de aanwezige dorpsraden, de vier wethouders en de burgemeester. Omdat er een 
verscheidenheid aan kernen en dorpsraden binnen de gemeente is heeft adviesbureau 
Kompanen (op verzoek van de gemeente) per kern een DNA profiel opgesteld. Het gaat om een 
andere benadering van de wethouders/bestuurders richting de dorpsraden en inwoners.       
Dhr. Landman geeft aan dat de gemeente Zijpe al eerder een dergelijke exercitie heeft 
uitgevoerd. Het lijkt er daarom op dat er dubbel werk is gedaan.  
 
Financiën  
Een kascommissie wordt ingesteld om 2013 af te sluiten. Dhr. Meijer en Dhr. Grit zullen de kas 
controleren. Dhr. Deekens is reserve. Gezamenlijk zal een datum geprikt worden voor de 
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kascontrole. Ook is een jaarverslag nodig over 2012 en 2013. Dhr. De Haan zal een 
samenvatting maken. 
 
Ondernemend Callantsoog 
Dhr. Deekens stelt voor de blauwe zone in te stellen voor het gehele kalenderjaar (huidige 
periode 1 april t/m 31 oktober). Het voorstel wordt besproken en aangenomen. Dhr. De Haan 
zal het verzoek indienen bij de gemeente.  
 
9. Rondvraag 

Dhr. Kees … geeft aan de werkgroep kust en veiligheid mee om de strekdammen in ere te 
houden. Er zijn veel motorcrossers op o.a. zondag op het strand. Zie ook vraag van         
Dhr. Müller. 
 
Dhr. Driehuizen stelt voor om brieven richting gemeente te voorzien van situatieschetsen 

en/of tekeningen om meer helderheid te verschaffen. Namens de DR zal Dhr. Jansen deze 

taak op zich nemen. 

Dhr. Müller geeft aan dat er geregeld quads en motorcrossers/off roads over het strand 

scheuren. Kan hier iets gedaan worden? Het is motorvoertuigen niet toegestaan over het 

strand te rijden tenzij een ontheffing is afgegeven zoals aan de reddingsbrigade, 

strandvonder en paviljoenhouders. Ook hier is het antwoord handhaving. Het onderwerp zal 

ook aan de orde komen tijdens de thema-avond met het HHR. 

10. Sluiting 
Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering. 


