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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 24 april 2014 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs Deekens, Arend Grit, Ger de Haan,  

Adam Landman, Jaap Lashley, Marcel Meijer, Anneke Mooy  
 
Afwezig: Gerda ten Boekel, Aart Jansen, Henriëtte Rietman, Yvonne van Rooij,  

Robbert van der Zee 
 
 
1. Welkom en mededelingen 

Mevr. Mooy, voorzitter van de DR, opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen welkom. 
Vanuit de gemeente Schagen is Wethouder J. Bouwes aanwezig alsmede de heer P. Vriend 
namens de Seniorenpartij Schagen. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
Agendapunt 10, Kerknollen, wordt naar voren gehaald. Veel aanwezigen zijn speciaal voor 
dit agendapunt gekomen. Ook punt 11 wordt naar voren gehaald. 

10. Kerknollen (op verzoek van bewoners van de Prevenaireweg en Zeeweg) 
 

Dhr. Tepas merkt op dat tijdens de thema-avond gesproken is over uitbreiding van het 
parkeerterrein en niet over herinrichting. Als deze plannen doorgaan zal een waardevol 
nollengebied verloren gaan. Dhr. Tepas heeft hier ernstige bezwaren tegen en is bang dat 
uitbreiding een aanzuigende werking zal hebben. De overlast beperkt zich nu tot een aantal 
zomerse dagen/weekenden per jaar.  

 
Dhr. Rosenboom heeft voor alle aanwezigen een situatieschets/tekening. Hij is geschrokken 
van de plannen mede omdat hij hier op de thema-avond voor het eerst van hoorde. De 
ambtenaar van de gemeente heeft hem op die avond aangegeven dat er nog contact zal 
volgen met de omwonenden. Dhr. Rosenboom is van mening dat er voldoende 
parkeerruimte beschikbaar is en herinrichting/uitbreiding niet nodig is. 

 
Dhr. Koelemeij maakt ook bezwaar tegen de plannen. Het gaat ten koste van het historisch 
aangezicht. Hij is verbaast over de plannen omdat het bestemmingsplan uit 2010 geen 
aanpassingen aan het terrein toelaat. De gemeente kan het bestemmingsplan aanpassen 
via artikel 19 maar dan dienen zij met zwaarwegende argumenten te komen waarom dit 
natuurgebied op te offeren.  Uitbreiding heeft volgens hem weinig nut omdat automobilisten 
toch zullen parkeren in de berm.  

 
Dhr. Blokker, vice voorzitter Historische Vereniging Callantsoog, is verbaasd dat dit plan 
bestaat en is fel voor het behoud van de historische nollen. Hij laat weten er alles aan te 
doen de nollen te behouden. 
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Dhr. Zeeman geeft aan dat het historisch aangezicht van een vriendelijk duindorp behouden 
moet blijven. Hij vindt de plannen slecht mede omdat er alternatieven zijn. Er is genoeg 
ruimte op de andere parkeerlocaties. Doorverwijzing op de aanvoerwegen naar deze 
parkeerlocaties moet dan worden aangebracht (borden P1, P2, P3 etc.)  

 
Dhr. Bouwes krijgt het woord en meldt dat hij niet op de hoogte is van deze plannen. Wel 
zijn in het kader van het project Zwakke Schakels door de provincie plannen gemaakt die 
aangrenzende gemeentes kunnen overnemen. Uitbreiding/herinrichting parkeerterrein 
Kiefteglop speelde al in de gemeente Zijpe. Het huidige parkeerterrein is rommelig en 
onoverzichtelijk. De gemeente Schagen kijkt nu of er een betere oplossing voor kan komen. 
Er zijn geen besluiten genomen, het zijn nog enkel plannen. Zonder een besluit van B&W en 
de gemeenteraad kan er uiteraard geen uitvoering plaatsvinden. Dhr. Bouwes zal de 
reacties en bezorgdheid van de aanwezigen meenemen en zegt toe om morgen de 
projectleider te vragen eerst een overleg te voeren met de DR en de gemeente om de feiten 
helder te krijgen. 

 
De thema-avond is door de DR georganiseerd. De DR heeft de gemeente gevraagd naar 
plannen voor eventuele aanpassingen in het dorp. De DR begrijpt dat er iets gedaan moet 
worden aan het parkeerterrein en pleit voor herinrichting ipv uitbreiding. 

 
Dhr. Vd Ploeg geeft nog mee om gelijk te kijken naar een mogelijke herinrichting van 
parkeerlocatie Noord. 

 
11. “SCHAGEN HEEFT ’t”, een uitgave “ter promotie van de Gemeente Schagen”.  

Dit blad van maar liefst 32 pagina’s is in de gehele gemeente Schagen en omstreken 
verspreid. Van die 32 pagina’s gaan er 30 ½ over de stad Schagen en de daarin te houden 
evenementen. De evenementen in de dorpskernen worden er niet in vermeld, terwijl dat er 
toch een heleboel zijn. Dat vinden wij een bijna beledigende misser. Het feit dat de 
burgemeester het voorwoord in dit geschrift heeft gemaakt doet ons vermoeden dat 
“Schagen heeft ’t” als kreet klopt, te weten een tomeloze arrogantie ten opzichte van de 
meerderheid van de inwoners. Immers 60 procent woont buiten de stad.  

 
Dhr. Bouwes krijgt het woord en geeft een toelichting. Het blad is nu voor de 2e jaar 
uitgegeven. In de uitgave van vorig jaar heeft Dhr. Bouwes het voorwoord geschreven. Het 
blad wordt uitgegeven en gefinancierd door de Ondernemers Federatie Schagen (OFS). 
Alle bedrijven in de gemeente Schagen zijn benaderd en er zijn ook oproepen geplaatst 
maar blijkbaar niet in de dorpskernen. De subtitel ‘uitgave ter promotie van de gemeente 
Schagen’ geeft de indruk dat de uitgave over Schagen én al haar kernen gaat. Dhr. Bouwes 
zal de frustratie van de DR deze week terugkoppelen aan de burgermeester,                   
Mw. Van Kampen-Nouwen. Verder zal hij de voorzitter van de OFS verzoeken om voor de 
volgende uitgave ook de ondernemers in de dorpskernen te benaderen.  

.  
3. Gelegenheid tot inspreken 

Dhr. Co Rosenboom merkt op dat er een gevaarlijke verkeerssituatie is op de kruising 
Zeeweg met Zuidschinkeldijk.  Dit punt zal worden toegevoegd aan de al geïnventariseerde 
punten rondom verkeersveiligheid.  
 
Dhr. Drieenhuizen merkt op dat kleine projecten in de dorpskernen voor o.a. 
dementerenden worden overgeheveld naar Schagen (tuinenproject ’t Zand). Hij vraagt de 
DR hier alert op te zijn. Het is belangrijk dat dergelijke mogelijkheden/projecten ook blijven 
bestaan in de dorpskernen. In Callantsoog is een ouderenwerkgroep actief waarin o.a. de 
Zonnebloem en ANBO aan deelnemen. Dhr. Drieenhuizen stelt de DR voor contact te 
leggen met deze werkgroep. De DR staat hier positief tegenover en zal het advies opvolgen. 
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4. Evaluatie thema avond 10 april jl. - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
De voorzitter stelt voor dit agendapunt na de vergadering te bespreken maar een aantal       
DR-leden willen dit punt evengoed openbaar bespreken. 
De thema-avond was succesvol te noemen. Er waren veel belangstellenden, de 
presentaties werden goed ontvangen en er waren veel positieve reacties. Toevallig was er 
op dezelfde datum ook een thema-avond over het Zijper Landschap. Afstemming van data 
is een aandachtspunt voor de volgende keer. M.b.t. het toilet heeft Mw. Duiveman nogmaals 
aangegeven dat het HHR pas kan toetsen als een aanvraag is binnengekomen. De DR zal 
daarom een brief aan het HHR sturen waarin wordt verzocht namens de DR de 
mogelijkheden te toetsen. Een afschrift van deze brief zal naar de gemeente worden 
gestuurd. 
 
De notulen van de thema-avond worden vastgesteld met dank aan de notulist. Dhr. Koning 
van “Het Zijper Landschap” stelt voor de notulen van de thema-avond te publiceren op de 
website van de DR. Het voorstel zal  in overweging worden genomen. 
 

5. Vaststellen notulen van 20 maart 2014 
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: 
• verkeerssituatie Abbestederweg/Duinweg. N.a.v. ons verzoek een bord (gevaarlijke 

kruising) te plaatsen heeft de gemeente laten weten dat zij eind september de 
verkeerstechnische aspecten zullen evalueren. Waar nodig zullen aanpassingen worden 
doorgevoerd. 

• buiten gebruik stellen Stolperbrug. N.a.v. onze opmerking rekening te houden met 
bereikbaarheid van door o.a. schoolgaande jeugd heeft de gemeente laten weten dat de 
provincie hiervoor de juiste gesprekspartner is. De DR zal de provincie aanschrijven. 

• Driehoeks-reklameborden. N.a.v. ons verzoek alleen daar driehoeks-reklameborden te 
plaatsen waar het niet hinderlijk is voor voetgangers/gebruikers van rollators etc. heeft 
de gemeente laten weten hier op te gaan handhaven. Het viel op dat er tijdens de 
paasdagen geen driehoeks-reklameborden waren geplaatst. 

• Infobord strandopgang Abbestederweg. N.a.v. onze opmerking dat het bord op instorten 
staat heeft de gemeente laten weten dat het bord wordt voorzien van nieuwe schoren. 

• Abri locatie Duinroosweg/Stuijvezandeweg. Ons verzoek een abri te plaatsen wordt 
gehonoreerd. De gemeente zal de locatie geschikt maken (stroom, juiste ondergrond) 
waarna de provincie de abri aan de westzijde zal plaatsen. 

• Gemeentegids 2014. N.a.v. onze vraag wanneer de gemeentegids 2014 gepubliceerd 
wordt heeft de gemeente Schagen laten weten dat dit zo snel mogelijk zal worden 
afgerond. 

• Brief van PostNL n.a.v. ons verzoek tot herplaatsing van brievenbus ter hoogte van  
De Correljéstraat /M. Mooystraat. PostNL heeft laten weten dat projectmanager  
S. Boom op 14 mei 2014 zal komen kijken naar de situatie. Hij heeft een afspraak met 
Dhr. De Haan. 

• Brief van de gemeente n.a.v. ons verzoek een zebrapad te realiseren op de 
Duinroosweg t.h.v. de vijver, mede uit naam van Dhr. G. van Ee, voorzitter ANBO. De 
gemeente heeft laten weten dat het algemeen beleid is geen voetgangers-
oversteken/zebra’s aan te leggen in een 30km zone. Men heeft de situatie ter plaatse 
bekeken en heeft besloten niet af te wijken van het algemene beleid. 

• het archief van de DR staat in onbewerkte staat in het depot van het Regionaal Archief 
Alkmaar. De statuten kunnen worden gelicht maar dat zou efficiënter gaan als het 
archief in bewerkte staat is. Vooralsnog bestaat de mogelijkheid voor leden van de DR 
om zelf het onbewerkte archief te raadplegen.   



Notulen	  Dorpsraadvergadering	  donderdag	  24	  april	  2014	   	   4	  

• Dhr. De Haan heeft een aantal foto’s van rommelig openbaar groen gemaild aan de 
gemeente. Twee heren van de Afdeling Openbaar Gebied zullen op maandag 28 april 
samen met Dhr. De Haan ter plaatse gaan kijken en inventariseren wat er verbeterd 
moet worden. 

• Brief van de gemeente n.a.v. heroverwegingsbesluit Dorpsplein (toiletgebouw). 
Aangezien de omgevingsvergunning bij besluit van 30 januari 2014 is ingetrokken is het 
rechtsbelang voor bezwaarden komen te vervallen. Besloten is het door de DR 
ingediende bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. De DR kan in beroep 
gaan maar ziet daarvan af omdat het niets zal opleveren. 

       Uitgaand: 
• Dhr. Zeeman heeft aan de gemeente een brief gestuurd over de planvorming van 

parkeerterrein Kieftgelop. Toegezegd is dat Dhr. Odie contact zal opnemen met 
Dhr. Zeeman. Aan Dhr. Zeeman wordt voorgesteld e.e.a. centraal op te pakken, dus via 
de DR aangezien dit onderwerp de komende tijd ook de aandacht van de DR heeft. 

 
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 
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 
Mw. Van Rooij en Dhr. Meijer zijn twee weken geleden aanwezig geweest bij een 
voorlichtingsbijeenkomst in de Hyksos. Met name ouders waren aanwezig en werden 
geïnformeerd over de activiteiten. Het was een goede voorlichting alleen de opkomst was niet al 
te hoog. Men hoopt in het najaar deze voorlichtingsbijeenkomst te kunnen herhalen. Er zal dan 
meer publiciteit worden gemaakt. Dhr. Meijer geeft aan dat verder alles goed verloopt binnen de 
Hyksos. 
 
Verkeer en Vervoer 
Iedereen is blij dat het Dorpsplein op tijd is opgeleverd. Wel werden de verbodsborden te laat 
geplaatst. Mevr. Bracht zal deze restpunten voegen bij de al eerder geïnventariseerde punten 
rondom verkeersveiligheid en deze inventarisatie op korte termijn aanbieden aan de gemeente. 
Hierbij ook het punt meenemen dat het bij de Abbestederweg een woestenij is. 
 
PR/Communicatie 
Geen bijzonderheden te melden.  
 
Sociaal Domein 
Op de gezamenlijke avond (17 april) van de gemeente en de dorpsraden is bekend gemaakt 
dat de gemeente gaat werken met een nieuwe service, het KlantContactCentrum (voorheen 
Meld- en Herstel). Het KCC is bereikbaar per telefoon, fax, mail, post of persoonlijk. De 
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gemeente garandeert dat men binnen 20 seconden een medewerker aan de lijn heeft en binnen 
drie werkdagen een reactie op de vraag/klacht/opmerking. Aan de DR is gevraagd mee te 
denken en ook de inwoners van de verschillende kernen te vragen contact te zoeken met het 
KCC. Alle aanvragen die voor 1 juni binnen zijn kunnen worden ingepland en tussen 1 
september en 1 december gerealiseerd worden. De DR zal hierover een oproep plaatsen in de 
Omroeper. In maart 2015 volgt een evaluatie. Verder liet men doorschemeren dat kleine 
vergoedingen beschikbaar zijn voor kleine activiteiten in het kader van burgerparticipatie. 
Daarnaast werd in de presentatie duidelijk dat de subsidie voor de DR in 2015 gelijk blijft aan 
die van 2014 (overgangsjaar). Er zal nog een brief volgen met nadere informatie over de 
nieuwe samenwerkingsvorm met de dorpsraden. Dhr. De Haan heeft deze brief ontvangen en 
inmiddels aan de leden doorgestuurd.   
 
Ondernemend Callantsoog 
De feestelijke opening van het Dorpsplein is op zaterdag 10 mei a.s. In samenwerking met de 
gemeente is men nu druk doende het programma samen te stellen. Alle inwoners zullen een 
uitnodiging ontvangen. 

 
8. Ontsiering van het Dorpsplein door het plaatsen van een groot verkiezingsbord voor het AH-

complex. 
Een verkiezingsbord moet 6 weken voorafgaand aan de (Europese) verkiezingen geplaatst 
worden op een centrale plek. Uiterlijk 1 week na de (Europese) verkiezingen zal het bord 
worden verwijderd. De gemeente heeft dit in beheer. Hiervoor bestaat geen inspraak-
mogelijkheid. 
  

9. Voortgang c.q. plannen tot uitbreiding van Albert Heijn vestiging aan de Schoolweg 
M.i.v. deze vergadering zal het onderwerp als vast agendapunt worden opgevoerd. Onlangs 
is er een omgevingsvergunning aangevraagd. Aanwonenden hebben via een brief 
vernomen dat zij in de komende maanden verder geïnformeerd zullen worden. Op dit 
moment ontbreekt verdere informatie. Het staat de DR vrij om bij AH naar de plannen te 
Informeren. Daarnaast kan de DR op de hoogte worden gehouden door omwonenden. 
 

12. Rondvraag 
-‐ Dhr. Deekens vraagt wie er prikkeldraad heeft geplaatst aan de achterzijde van de 

huisartsenpraktijk. De eigenaar van het (particulier) terrein heeft dat gedaan. 
-‐ Dhr. Deekens meldt dat de aanplanting van de begroeiing op het Dorpsplein te wensen 

over laat. Dit is niet bekend bij Dhr. Bouwes. Dit zal worden meegenomen met de 
inventarisatie. 

-‐ Mw. Leguit is van mening dat het verkoopwagentje met sieraden nu een beetje raar op 
Dorpsplein staat. Het is niet anders, een vergunning voor deze standplaats is 
afgegeven.  

-‐ Mw. Leguit is in overleg met postNL over herplaatsing van de brievenbus op het 
Dorpsplein. Aangezien de DR ook bezig is met de reeds verwijderde brievenbus aan de 
M. Mooystraat is het misschien handig e.e.a. te combineren? 

-‐ Alle lof voor de gemeente en KWS voor het herplaatsen van de Visserman. 
-‐ De DR moet aangeven waar de bronzen zwaan geplaatst kan worden. Als locatie wordt 

het heuveltje t.o. museum Tante Jaantje voorgesteld. 
-‐ Dhr. Hoep vraagt of de betonnen banken behoren tot de horeca, ofwel is consumptie 

verplicht als men op deze bank zit? In het ontwerp van de gemeente is dit een openbare 
bank. 

-‐ Dhr. Hoep meldt dat een vergunning is afgegeven voor het plaatsen van (kleine) 
strandcabines. 

 
13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 15 mei 2014. 


