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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 

 

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

 
Datum: Donderdag 26 juni 2014 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs Deekens, Arend Grit, Ger de Haan, Jaap 

Lashley, Marcel Meijer, Anneke Mooy, Yvonne van Rooij, Robbert van der Zee 
 

Afwezig: Gerda ten Boekel m.k., Aart Jansen, Adam Landman m.k. 
 
 
1. Welkom en mededelingen 

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

Vanuit de gemeente Schagen is er geen vertegenwoordiging aanwezig. Ook is er geen 

afbericht ontvangen. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 

 De heer Piet Drieënhuizen is aanwezig m.n. voor agendapunten 6 en 10. 

 De heer Cees van Ravenzwaaij: heeft afgelopen dinsdag een overleg gevoerd met de 
heer Jelle Beemsterboer (wethouder van o.a. Ruimtelijke ontwikkeling).  
Dhr. Beemsterboer is in de veronderstelling dat de DR volledig achter de plannen voor 
het parkeerterrein Kieftgelop staat. Op 1 juli a.s. heeft de DR een overleg met een 
afvaardiging van de gemeente Schagen over dit onderwerp. De DR zal de wethouders 
dan juist informeren. 

 Dhr. Kees Schagen ergert zich aan de staat van het openbaar groen. Het gemaaide 
wordt niet opgeruimd. M.n. bij de Correljéstraat maar ook elders in Callantsoog is het 
zeer rommelig. Zie verder bij agendapunt ingekomen post. 

 
4. Vaststellen notulen van 15 mei 2014 

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

 
5. ingekomen en uitgaande post 

Ingekomen: 

 ter voorbereiding op het overleg van dinsdag 1 juli met wethouders  

Dhr. Beemsterboer, Dhr.  Van der Veek en de projectleider Dhr. Odie, inzake de plannen 

voor de uitbreiding van het parkeerterrein Kiefteglop hebben Guus Zeeman en Dries 

Blokker voorgesteld om op vrijdagavond 27 juni een voorbereidingsoverleg te houden bij 

‘Tante Jaantje’.  
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 Dhr. Bakker heeft namens Stichting Callinger Erfgoed, Dorpsraad Callantsoog, 
Historische Vereniging Callantsoog en Het Zijper Landschap een brief gestuurd aan de 
heer Tj. Talsma, Lid College van Gedeputeerde Staten Noord-Holland waarin hij een 
afspraak voorstelt aangaande de mogelijke uitbreiding van het parkeerterrein Kiefteglop. 
Deze heeft late weten de uitkomsten van het overleg van 1 juli af te wachten. 

 Openbaar groen: eind april hebben Rob Ligthart (Rayonbeheerder Land & Kust 
Gemeente Schagen), Ger Blom (1e medewerker buitendienst Land & Kust) en 
Dhr. De Haan namens de DR het openbaar groen bekeken m.n. rond de Correljéstraat  
en de Van Brederodestraat. Ondertussen is enige tijd verstreken maar er is geen  
verbetering zichtbaar. De gemeente Schagen heeft onlangs laten weten dat zij wel  
maaien (m.n. om de verkeersveiligheid te waarborgen) maar dat zij uit  
kostenoverwegingen het gemaaide niet opruimen. De DR zal het deze zomer aankijken  
en het onderwerp op de DR-agenda van september plaatsen. In het najaar volgt een  
totaalevaluatie waar het openbaar groen in kan worden opgenomen. 

 Inzake de Samenwerking met de Dorpsraden laat de gemeente Schagen weten 
vooralsnog niet inhoudelijk te reageren op onze brief maar te wachten tot de tussentijdse 
evaluatie in Augustus 2014. De DR zal echter niet meegaan in een eenzijdige 
aanpassing. 

 De Gemeentegids is heden (26 juni) nog niet verschenen. Uit navraag blijkt dat dit komt 
door drukte bij de drukker. 

 De gemeente Schagen is niet voornemens de nieuwe trap (7 treden) op het Dorpsplein, 
nabij kapsalon Divoze, te voorzien van een leuning. Dit om esthetische redenen. Ook dit 
onderwerp kan besproken worden in de totaalevaluatie. 

 Aangaande de openbare verlichting op het Dorpsplein laat de Gemeente Schagen 
weten dat een lichtplan is ontworpen dat voldoet aan het politiekeurmerk ten aanzien 
van gezichtsherkenning. Het licht op het Dorpsplein zal niet worden aangepast. Vaak is 
het een kwestie van gewenning. Het onderwerp kan tijdens de evaluatie opnieuw 
worden besproken. 

 Dhr. Schagen, vraagt aan alle Dorpsraden aandacht voor het ouderenbeleid nu de 
Seniorenraad Zijpe is opgehouden te bestaan. Namens de DR is een brief gestuurd 
waarin wordt aangegeven dat de DR een werkgroep ouderenbeleid heeft. Aangezien 
alleen Mevr. Ten Boekel in deze werkgroep zit zou het wel beter zijn iemand aan de 
werkgroep toe te voegen. 

 In een overleg van Dorpsvereninging Grote Keeten is gesproken over de overname en 
(nieuwe) uitbreidingsplannen van Camping Callassande door Roompot Parken. De 
werkgroep is er niet in geslaagd de overname tegen te houden. De vergunning wijkt af 
van de bouwplannen. Voorlopig wordt er dus niet gebouwd omdat de bestemmingsplan-
procedure opnieuw in behandeling wordt genomen. Dhr. Lasley heeft de 
correspondentie ontvangen en zal contact opnemen met de Dorpsvereniging Grote 
Keeten om te vragen of zij ondersteuning van de DR kunnen gebruiken. (Actie 008).  

 Aangaande de mogelijke herplaatsing van de brievenbus op de Correljéstraat /M. 
Mooystraat is de projectmanager Dhr. S. Boom op 14 mei 2014 op bezoek geweest bij  
Dhr. De Haan om de situatie te bekijken. Op dit moment is de DR in afwachting van een 
reactie van PostNL. (Actie 003). 

 Mevr. Kloosterman van de gemeente Schagen heeft de DR verzocht aan te geven welke 
‘fiets’-paaltjes zouden moeten blijven staan. De DR besluit geen reactie te sturen daar 
het hoofdzakelijk ‘fiets’-paaltjes in de kern Schagen betreft. 

 De bevoegdheden mbt de zakelijke rekening van de DR zijn aangepast. 
 

 
6. Brief van de gemeente Schagen dd.16-05-2014 m.b.t .verzoek tot medewerking van waarde 

bepaling ( WOZ-waarde) voor woningen specifiek voor de leeftijdscategorie van 65 jaar en 
ouder.   
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De DR heeft op 28 mei jl. een brief gestuurd naar de Gemeente Schagen over dit 
onderwerp. Een reactie of ontvangstbevestiging is tot op heden uitgebleven. De DR zal een 
reminder sturen. (Actie 009). 
 

7. Voortgang verbouwingsplannen Albert Heijn Callantsoog. 
De ingediende verbouwingsplannen zijn goedgekeurd door de gemeente. Nu begint de 
officiële bezwaarschriftperiode (zes weken). De AH zal uitbreiden richting het pand waar 
voorheen de bibliotheek gevestigd was. De DR zou aan de supermarkteigenaar kunnen 
vragen hoe hij de buurt/omwonenden gaat informeren over zijn plannen en overlastgevende 
activiteiten. Dit agendapunt blijft op de agenda staan.  

8. Plaatsing van het beeldje, voorstellende een zwaan, uit het gemeentewapen van de 
voormalige Gemeente Zijpe. 
De officiële plaatsing van het Zwanenbeeldje heeft op dinsdag 24 juni jl. geen doorgang 
kunnen vinden daar de sokkel niet gereed was. Dhr. De Haan heeft dit een kleine week van 
te voren vernomen. Een nieuwe plaatsingsdatum is nu nog niet bekend. De DR is van 
mening dat Dhr. De Haan (ook al is hij geen DR-lid meer) de aangewezen persoon is om 
deze officiële handeling te verrichten. 
 

9. mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Kust en Veiligheid  Betty Bracht en Aart Jansen 
Dhr. Drieënhuizen merkt op dat men de strekdammen ter hoogte van 
de Hondsbosschezeewering laat subleren (verdwijnen) en dat daarom 
is besloten de strekdammen in Callantsoog te beplakken met kleine 
steentjes zodat de mosseltjes zich beter kunnen hechten. Omdat deze 
steentjes zo scherp zijn verwonden de badgasten hun voeten hieraan. 
De DR maakt zich hier zorgen over en zal een brief richting 
Rijkswaterstaat sturen. (Actie 010).  

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel  
Wegens afwezigheid van mevrouw Ten Boekel geen informatie uit 
deze werkgroep. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer en Yvonne van Rooij  
De leiding van de Hyksos heeft een goed gesprek gevoerd met      
Dhr. Grit. Er volgt nog een evaluatie. 

Verkeer en 
Vervoer 

Ger de Haan, Betty Bracht en Aart Jansen 
De ‘verkeerslijst’ is inmiddels verstuurd. Mevr. Bracht en Mevr. Van 
Rooij zullen de lijst actualiseren. O.a. het ontbreken van verkeers-
borden op het Dorpsplein moet worden toegevoegd. (Actie 005). 

PR/Communicatie Jaap Lashley 
Dhr. Lashley en Mevr. Mooy zijn bij Tante Jaantje geweest om met 
Callinger Erfgoed, Historische Vereniging Callantsoog en het Zijper 
Landschap te spreken over de ‘ansichtkaartenactie’ voor het behoud 
van het Nollengebied Kieftgelop.  

Sociaal Domein Marcel Meijer, Yvonne van Rooij en Robbert van der Zee 
De vier grote gemeenten, Hollands Kroon, Texel, Den Helder en 
Schagen, hebben onlangs een bijeenkomst georganiseerd in het 
kader van Sociaal Domein. Dhr. Meijer en Dhr. Van der Zee waren 
aanwezig. De overheid legt veel verantwoordelijkheden bij de 
gemeente en de gemeente schuift deze vervolgens door naar de 
inwoners. In de toekomst zal gewerkt gaan worden met wijkteams en 
steunpunten. Onbekend is of er ook een steunpunt in Callantsoog zal 
komen. Mevr. Braakman is namens de gemeente Schagen 
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projectleider. In 2015 zullen er een aantal projecten van start gaan. 
Tussen september en december volgen persberichten en krijgen 
inwoners huis-aan-huis informatie. Wel is aandacht nodig voor 
mensen die gebruik maken van de WMO en werklozen die wel willen 
maar niet mogen van het UVW. Ondanks de lage opkomst was het 
een interessante avond en is men is nog steeds positief.  
Van de wethouders is begrepen dat zij het ook jammer vinden dat, 
door de veranderde werkwijze, zij niet meer bij de Dorpsraden 
aanwezig mogen zijn.  

Ondernemend 
Callantsoog  

Thijs Deekens en Jaap Lashley 
Bij de nieuwe opzet voor het muziekfestijn ‘Oog op Pop’ (23-27 juli) 
zal de tent meer tegen het duin worden geplaatst zodat het geluid 
(max. 75 decibel) richting het duin gaat. Omdat het festijn dit jaar niet 
gratis is zal tijdens het programma gewerkt worden met geblindeerde 
hekken, ook om de tent donkerder te maken. Overdag zullen deze 
hekken er niet staan.  

Financiën Betty Bracht 
Geen bijzonderheden te melden. 

 
10. Overdracht van het secretariaat door Ger de Haan aan Yvonne van Rooij.  

Mevr. Van Rooij en Dhr. De Haan hebben al enkele keren samen gezeten ivm de 
overdracht van het secretariaat. Mevr. Van Rooij kan altijd bij Dhr. De Haan, Dhr. Lashley of 
bij de werkgroepen terecht indien nodig. Namens de DR neemt Mevr. Bracht het woord en 
bedankt Dhr. De Haan uitgebreid voor al zijn inzet in de afgelopen jaren. Een mooie fles 
wordt overhandigd. Ook al is Dhr. De Haan geen Dorpsraad lid meer hij is altijd welkom als 
toehoorder en kan mogelijk vanuit zijn rol in de Seniorenpartij nog iets betekenen voor de 
DR. Ook Dhr. Drieënhuizen richt zich tot Dhr. De Haan met een mooi dankwoord waarin hij 
benadrukt altijd veel steun te hebben ontvangen van Dhr. De Haan en dat zaken altijd ‘voor 
elkaar’ kwamen. Als dank ontvangt Dhr. De Haan nog een mooie fles. Het bestuur bestaat 
nu uitsluitend uit dames. Dat is een unicum in het bestaan van de DR. Dhr. Lashley zal er 
een mooi persbericht over schrijven. (Actie 011).  
 

11. Rondvraag 
 Mevr. Brouwer vraagt iedereen eens een sanitaire stop te houden bij ‘2theLoo’ in het 

Shell tankstation aan het Kooimeer in Alkmaar.  
 Dhr. Grit geeft aan dat er nog een hoop zand en fietsenstallingen zijn 

achtergebleven op het parkeerterrein Kieftgelop. Over dit onderwerp is al een brief 
richting de Gemeente Schagen gestuurd. 

 Dhr. Van der Zee vraagt naar de status van de kerkverlichting. Dhr. Landman is 
hiermee bezig. Zie ook actie 006. 

 Dhr. Van der Zee meldt dat het een rommeltje is bij de strandopgang 
Abbestederweg. De gemeente is verantwoordelijk voor de berm. Punt wordt 
meegenomen in de verkeerslijst. (Actie 005). 

 Op de Duinweg ontbreekt een verkeersbord bij het zebrapad. Dit veroorzaakt 
onduidelijkheid. Meenemen in de verkeerslijst. (Actie 005). 

 Mevr. Bracht geeft aan dat de DR zich hard heeft gemaakt voor het openbaar toilet. 
Het maakt onderdeel uit van het vernieuwingsplan Dorpsplein. Een brief gaat uit 
naar de gemeente waarin zij verzocht worden een toetsing bij het 
Hoogheemraadschap aan te vragen voor de mogelijkheid van plaatsing van het 
openbaar toilet in de duinrand. (Actie 012). 

 Dhr. Lasley heeft op persoonlijke titel een stukje geschreven over de 
toeristenbelasting omdat deze onlangs met een klein percentage is verhoogd. De 
strekking is dat de opbrengst vooral uit de dorpskern Callantsoog komt. Dhr. Lasley 
wacht de reacties af. Mogelijk dat hij er de volgende keer op terug wil komen. 
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 Dhr. Meijer geeft aan dat automobilisten het parkeerterrein voor ‘Tante Jaantje’ 
verlaten via het voetgangersgedeelte. De automobilisten steken dus bij Bakker vd 
Ploeg de Dorpsweg op. Dit is uiteraard niet de bedoeling maar wel mogelijk en 
blijkbaar ook niet duidelijk aangegeven. Dhr. De Haan vult aan dat het misschien 
een idee is parkeerterrein eenrichting te maken. Gevolg is dat het zebrapad dan ook 
verlegd moet worden. Punt meenemen op de verkeerslijst (Actie 005). 

 Verder een fijne vakantieperiode gewenst voor iedereen. 
 
12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 18 september 2014. 
 
 
 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
15052014 001 Brief naar de gemeente over het 

fietsoversteekbord Kruisweg 14 
??? ??? 

15052014 002 Jaap neemt contact op met Jan Corts Jaap ??? 

15052014 003 Overleg op 16 mei m.b.t. verwijderde 
brievenbus met Sjoerd Boom van POSTNL. 

Ger In afwachting 
van reactie 
POSTNL 

15052014 004 Contact leggen met Anja Karstens ivm 
publicatieborden in de toekomst. 

??? ??? 

15052014 005 Verkeerslijst aanvullen m.b.t. ontbreken 
dorpspleinborden 

Betty, Yvonne ??? 

15052014 006 Reminder over 50% straatverlichting Adam ??? 

15052014 007 Gemeente vragen ondersteuning aan Hyksos 
te geven 

??? ??? 

26062014  Vast agendapunt: Actielijst  
 

Secretaris 
Yvonne  

nieuw 

26062014  Agendapunt september: openbaar groen Secretaris 
Yvonne 

nieuw 

26062014  Onderwerpen totaalevaluatie 

 Openbaar groen 

 Leuning aan nieuw stukje trap 

 Openbare verlichting op Dorpsplein 

allen nieuw 

26062014 008 Contact opnemen met de Dorpsvereniging 
Grote Keeten. Ondersteuning aanbieden 
inzake camping Callesande/Roompot Parken 

Jaap nieuw 

26062014 009 Reminder sturen aan gemeente Schagen ivm 
medewerking WOZ-waardebepaling. Brief 
uitgestuurd op 28 mei jl. 

Secretaris 
Yvonne 

nieuw 

26062014 010 Brief opstellen richting Rijkswaterstaat ivm 
steentjes op strekdammen 

Yvonne ism 
werkgroep Kust 
en Veiligheid 

nieuw 

26062014 011 Persbericht schrijven over nieuwe 
samenstelling bestuur DR 

Jaap nieuw 

26062014 012 Brief sturen aan Gemeente Schagen en hen 
verzoeken een toetsing aan te vragen bij het 
HHR aangaande plaatsing toilet in duinrand 

Secretaris 
Yvonne ism Betty 

nieuw 

 


