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Stichting Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten 

Secretariaat: Yvonne van Rooij 
Email: dorpsraadcgk@ziggo.nl 

Tel. 0224 – 795050 
Vloedlijn 36 

1759 JW Callantsoog 
www.dorpsraadcallantsoog.nl 

K.v.K. 37081288 

 

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

 
Datum: Donderdag 16 oktober 2014 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs Deekens, Arend Grit, Adam 

Landman, Jaap Lashley, Marcel Meijer, Yvonne van Rooij 
 

Afwezig: Anneke Mooy m.k., Robbert van der Zee z.k. 
 
 
1. Welkom en mededelingen 

Wegens afwezigheid van Mevr. Mooy, voorzitter van de DR, zal Dhr. Deekens vandaag 

voorzitten. Hij opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen welkom. 

Mevrouw Brouwer meldt dat zij op 20 november (volgende DR vergadering) niet aanwezig is 

wegens vakantie.  

 
2. Vaststellen van de agenda 

Aan de agenda wordt agendapunt 4a, bibliotheek toegevoegd. Daarna wordt de agenda 

vastgesteld.  

 
3. Gelegenheid tot inspreken 

 Dhr. Tepas: Automobilisten verlaten het parkeerterrein voor ‘Tante Jaantje’ via het 
voetgangersgedeelte. Dit punt is al genoteerd op de verkeerslijst. Aan het eind van de 
Dorpsweg/begin Duinweg mist een bewegwijzering voor fietsers voor de richting Groote 
Keeten/Den Helder/’t Zand. Dit punt zal worden toegevoegd aan de verkeerslijst. 

 Mevrouw Kasprowski is erg blij dat de brievenbus op de Correljéstraat /M. Mooystraat 
teruggeplaatst is. Zij maakt er al dankbaar gebruik van en bedankt de DR en de 
Seniorenpartij voor hun inspanningen. Volgens PostNL zal de brievenbus nabij Albert 
Heijn verplaatst worden naar het Dorpsplein omdat er in de Albert Heijn al een 
postkantoor gevestigd is. De verplaatsing zal binnen drie weken gerealiseerd worden.  

 Piet Drieënhuizen: Opnieuw aandacht voor de snelheid op de Duinroosweg. Men houdt 
zich niet aan de snelheidslimiet, 30km per uur. Ook graag aandacht voor de 
onduidelijkheid op de Zuidschinkeldijk. Een stukje 80, dan 50, dan weer 80 dan 30. Hier 
hebben verschillende wegbeheerders verantwoordelijkheden (provincie, gemeente). De 
DR zal deze punten toevoegen aan de verkeerslijst. Dhr. Lashley schrijft een stukje voor 
publicatie in de Omroeper. (Actie 021). 

 Herman Leguit: vraagt of de DR al is uitgenodigd voor evaluatie van het Dorpsplein. Hij 
heeft begrepen dat dit na de (Duitse) herfstvakantie zou zijn. De DR heeft (nog) geen 
uitnodiging ontvangen. De DR zal een brief aan de gemeente sturen met de vraag 
wanneer de evaluatie gepland is. (Actie 022). 

 

http://www.dorpsraadcallantsoog.nl/
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 Cees Schagen: ergert zich aan de staat van het openbaar groen. M.n. bij de 
Correljéstraat en de school maar ook elders in Callantsoog is het zeer rommelig. (Actie 
023). 

 Dhr. Robbert Blom en Dhr. Cor Butter zijn m.n. aanwezig als toehoorder.  

 Dhr. De Haan is aanwezig als toehoorder maar noteert ook mogelijke onderwerpen om 
door te spelen richting de Seniorenpartij/gemeentelijke commissies.  

 
4. Vaststellen notulen van 18 september 2014 

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

 
4a. Bibliotheek 

Mevr. Van Rooij is gebeld door Dhr. Blonk. Hij heeft een toelichting gegeven op het voorstel  
van het college om 40% te bezuinigen op KopGroep Bibliotheken waardoor de bibliotheken 
in Tuitjenhorn, Callantsoog en ’t Zand de komende jaren gesloten worden. Het is onduidelijk 
welke gevolgen sluiting van de bibliotheek Callantsoog heeft voor het 10jarig (huur)contract 
wat gesloten is met Dhr. Van Vuure. Vooralsnog is dit een voorstel wat in de commissie 
Samenleving (november) aan de orde komt. Indien Dhr. Lasley tijd heeft zal hij inspreken. 
Ondertussen is een petitie gestart voor behoud van de bibliotheken.  
 

5. Voortgang verbouwingsplannen AH 
Eigenaar Jaap van Vuure heeft zijn aanvraag voor uitbreiding van de supermarkt 
ingetrokken. Hij zal zijn plannen aanpassen en op korte termijn opnieuw een aanvraag bij de 
gemeente Schagen indienen. 

6. Openbaar groen 
Zie agendapunt 2, Dhr. Cees Schagen.  

 
7. Dorpsraad CGK en Dorpsvereniging GK 

In ‘De Omroeper’ van 7 oktober jl. verscheen het volgende bericht: In Groote Keeten is 
enkele maanden geleden de “Dorpsvereniging Groote Keeten” opgericht. Van deze 
vereniging is inmiddels het merendeel van de inwoners van Groote Keeten lid. Door het 
gemeentebestuur is de dorpsvereniging “Groote Keeten” erkend als zelfstandige dorpsraad.  
Onduidelijk is of de statuten van de Stichting Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten 
Aangepast moeten worden? Op dit moment even laten rusten. 
 

8. Ingekomen en uitgaande post 
Ingekomen: 

 Schriftelijke bevestiging van de gemeente Schagen dat de subsidie voor Stichting 
Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten in 2015 ongewijzigd gecontinueerd zal 
worden. 

 Het EVVV Zijpe (Educatieve Vorming Voor Volwassenen) kondigt aan dat zij vanaf 
maandag 20 oktober starten met een Digi-uurtje in Petten, ’t Zand en Callantsoog. Deze 
informatie is ook gepubliceerd in de Omroeper. 

 Brief van de gemeente Schagen waarin zij bekend maken dat de concepten van de 
kadernota accommodatiebeleid gemeente Schagen, het subsidiebeleid en de 
subsidieverordening voor inspraak zijn vrijgegeven. De inspraakperiode loopt tot 7 
november. 

 Dhr. Brakenhoff, gemeente Schagen, heeft laten weten dat de wens om een leuning te 
plaatsen aan de nieuwe trap nabij Divoze aan de orde kan komen tijdens de 
totaalevaluatie van het Dorpsplein. Als de wens breder gedragen wordt kan bekeken 
worden of dit in de vormgeving van het bovenste deel van de trap meegenomen kan 
worden. 

 Persbericht over terugplaatsing brievenbus. 
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 Collegevoorstel over de toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in de gemeente 
Schagen. 
 

Uitgaand: 

 Gemeente Schagen, Dhr. Van de Veek: verzoek om het verlichtingsplan van 
Callantsoog opnieuw te bekijken om zo lichtreductie voor het gehele dorp mogelijk te 
maken. 

 Bakkerij Van de Ploeg: omtrent de plaatsing van de bank/biels voor de winkel.           
Mevr. Van de Ploeg heeft gevraagd of iemand van de DR bij haar wil langskomen voor 
een toelichting. Dhr. Lasley zal langsgaan. (Actie 024). 

 Gemeente Schagen, Mevr. Verhoeve aangaande het (nog) niet verschijnen van de 
gemeentegids 2014.  

 Gemeente Schagen: verzoek om bord/onderschrift en mogelijke aanpassing van de 
kijkrichting van het Zwaantje op het Dorpsplein. 
 

9. mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Kust en Veiligheid  Betty Bracht  
Op dit moment geen bijzonderheden te melden behalve dat het een 
aanrader is een kijkje te nemen bij de werkzaamheden van het project 
‘Kust op kracht’. Op zondag 26 oktober, tussen 10 en 16 uur, is er een 
open dag.  

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel  
De mogelijke sluiting van de bibliotheek is zorgelijk. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer en Yvonne van Rooij  
Om de iets oudere jeugd tegemoet te komen hebben Mevr. Van Rooij 
en Dhr. Meijer voorgesteld dat de jeugd zelf het bushokje gaat 
renoveren zodat ze dat kunnen gebruiken als ‘hangplek’. De Hyksos 
gaat nu samen met de jeugd en twee stagiaires een plan opstellen. 
Dhr. Meijer zal hierin meedenken en indien nodig mee gaan naar de 
gemeente om het plan te verdedigen. O.a. is verlichting nodig. Omdat 
de jeugd de plek zelf gaat opknappen is het niet waarschijnlijk dat de 
plek gevandaliseerd wordt. Dhr. Meijer houdt de DR op de hoogte. 

Verkeer en 
Vervoer 

Betty Bracht 
Onduidelijk is wanneer de evaluatie van het Dorpsplein is gepland. Zie 
ook actie 022. 

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

Sociaal Domein Marcel Meijer, Yvonne van Rooij en Robbert van der Zee 
In het kader van Sociaal Domein is men in afwachting van meer 
informatie omtrent de op te starten projecten.  

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 
Uit kostenoverwegingen zal er in 2014 geen kerstverlichting op het 
Dorpsplein branden. Wel zullen er drie kerstbomen komen te staan. 
De lantaarnpalen mogen van de gemeente nu wel (technisch) 
aangepast worden maar de kosten zijn voor de ondernemers-
vereniging. Dit punt zal ook meegenomen worden in de evaluatie van 
het Dorpsplein. Hopelijk is er in 2015 wel kerstverlichting. 

Financiën Betty Bracht 
Op dit moment geen bijzonderheden te melden. 

 
 
 



Notulen Dorpsraadvergadering donderdag 16 oktober 2014  4 

10. Voortgang actielijst en vaststellen actielijst 
 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
26062014  Onderwerpen totaalevaluatie 

 Openbaar groen 

 Leuning aan nieuw stukje trap 

 Openbare verlichting op Dorpsplein 

 Manier van uitrijden parkeerterrein voor 
‘Tante Jaantje’  

 Openbaar toilet 

 De wirwar aan reclameborden/ 
driehoeksborden aan de lantaarnpalen 

allen agenda 
november 

26062014 
18092014 

008 Contact opnemen met de Dorpsvereniging Grote 
Keeten.  

 Ondersteuning aanbieden inzake camping 
Callesande/Roompot Parken. 

 Ondersteuning aanbieden ivm overbodige 
verlichting parkeerplaats Groote Keeten. 

Jaap 16102014 
even laten 
rusten 

18092014 
 
 
16102014 

013 verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten van de 
Provincie inzake Ecologische Hoog Structuur 
Kerknollen. 
Dhr. Lasley heeft enkele malen gesproken met Dhr. 
Zeeman. Een afspraak is gemaakt om e.e.a. verder 
te bespreken maar helaas is   Dhr. Zeeman niet 
verschenen op de afspraak.  

Jaap 16102014 
even laten 
rusten 

18092014 
 
16102014 

020 Punten evaluatie Dorpsplein inventariseren. In DR 
vergadering van november alle punten 
samenvoegen. 
Idem. 

Allen  

16102014 021 Stukje schrijven over de snelheidslimiet op de 
Duinroosweg en de verwarring rondom de 
snelheidslimieten op de Zuidschinkeldijk.  

Jaap nieuw 

16102014 022 Brief aan gemeente met de vraag wanneer de 
evaluatie van het Dorpsplein gepland staat. 

Yvonne nieuw 

16102014 023 Brief aan gemeente met de vraag of er iets gedaan 
kan worden aan de staat van het openbaar groen 
t.h.v. Correljéstraat maar ook elders in Callantsoog. 

Yvonne nieuw 

16102014 024 Langsgaan bij Mevr. V.d. Ploeg ivm de geplaatste 
bank/biels voor de bakkerij. 

Jaap nieuw 

16102014 025 Brief aan Hoogheemraadschap met de vraag 
wanneer men gaat aanvangen met de 
werkzaamheden/aanleg van de nieuwe trap 
Dorpsplein. Een planning graag. 

Yvonne nieuw 

16102014 026 Brief aan de gemeente met de vraag wanneer men 
gaat aanvangen met de herinrichting van 
parkeerterrein Kiefteglop. Een planning graag. 

Yvonne nieuw 

16102014 027 Bespreken met Mevr. Mooy: Hoe meer gebruik te 
maken van de mogelijkheden van de 
Facebookpagina, actualiteiten plaatsen, liken etc. 

Yvonne nieuw 

 
11. Rondvraag 
Dhr. Lashley: 

- Vraagt naar de status van het openbaar toilet. Volgens Dhr. De Haan is er een 
bedrag van 140.000 euro gelabeld voor het openbaar toilet. 

Dhr. Landman: 
- kondigt aan dat hij per 1 januari 2015 de DR zal verlaten. Dhr. Landman heeft de 

voorzitter van de DR, Mevr. Mooy al eerder op de hoogte gebracht van zijn besluit. 
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Dhr. Deekens: 
- geeft aan dat het een wirwar van reclameborden/driehoeksborden aan de 

lantaarnpalen en op het Dorpsplein is. Dit punt zal toegevoegd worden aan de lijst 
voor de totaalevaluatie. 

- heeft zich gestoord aan de handhaver die om 18.00 uur op het Dorpsplein verschijnt. 
De handhaver mag tot 19.00 bonnen schrijven. 

- Inmiddels hebben de parkeerborden allemaal dezelfde tekst: gebruik van blauwe 
kaart tot 31 oktober (er waren namelijk borden in omloop met de tekst tot 1 oktober). 

- wanneer beginnen de werkzaamheden aan de trap op het Dorpsplein? De DR zal 
een brief aan het Hoogheemraadschap sturen en vragen om een planning. (Actie 
025). 

- Wanneer gaat men beginnen met de herinrichting van parkeerterrein Kiefteglop? De 
DR zal een brief aan de gemeente sturen en vragen om een planning. (Actie 026). 

 
Is het een idee meer gebruik te maken van de Facebookpagina door hier een actueel 
onderwerp te plaatsen welke dan middels ‘liken’ snel verspreid kan worden? Dit onderwerp zal 
eerst besproken worden met de voorzitter, Mevr. Mooy. (Actie 027). 

 
12. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen en gasten voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 20 november 2014. 
 


