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Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 
Website: www.dorpsraadcallantsoog.nl  

Email: keesbuzink@gmail.com  
Facebook: Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 

Secretariaat: Patrijzenweg 9,1759 GD Callantsoog 
 
 

 

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

 
Datum: Donderdag 15 december 2016 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Kees Buzink, Thijs Deekens, Adam Landman, 

Jaap Lashley, Marcel Meijer en Anneke Mooy  
 

Afwezig: Robbert van der Zee 

 
1. Welkom en mededelingen 

Mevr. Mooy opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

Ingmar (Dorpshuis) heeft de data voor 2017 in de agenda vastgelegd. Men treft ze 

onderaan deze notulen. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
- Dhr. C. Hoep miste de agenda in de papieren Omroeper. Dat klopt. De DR heeft 

verzuimd deze in te sturen. De vergaderdata zijn altijd terug te vinden op de 
internetpagina van de DR en tegenwoordig ook op de site van de digitale Omroeper. 

- Mevr. B. Bracht roept de hulp in van de DR voor plaatsing van een lantaarnpaal bij de 
entree van de Zeereep. Bij inrijden vanaf de Abbestederweg is een lantaarnpaal 
gewenst aan de linkerkant. Dhr. Buzink zal een brief aan de gemeente sturen. (Actie 
115). 

- Dhr. en Mw. Kooijman uit Groote Keeten zijn benieuwd hoe hun woonplaats wordt 
vertegenwoordigd in de DR. Helaas is er al enige tijd geen dorpsraadslid uit Groote 
Keeten. Nieuwe leden, met name uit Groote Keeten, zijn welkom. Groote Keeten heeft 
een eigen Dorpsvereniging maar welke activiteiten zij precies ondernemen is niet geheel 
duidelijk. Op 21 januari hebben zij een algemene ledenvergadering over het al dan niet 
voortbestaan van de vereniging. Aansluitend is de Nieuwjaarsreceptie.  

 
4. Vaststellen notulen van 17 november 2016 

De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. Ze zullen worden gepubliceerd op 
de website van de DR. 
Er wordt aan gewerkt om de vastgestelde notulen ook op de digitale Omroeper te plaatsen, 
in het eigen gedeelte van de Dorpsraad. 
 

5. Ingekomen en uitgaande post 

 Van de gemeente: nav het werkbezoek B&W een update, deze gaf niet helemaal de 
juiste weergave maar een aanpassing volgt. De DR houdt vinger aan de pols. Zie verder 
bij actie 113. 

 Van de gemeente: Handhaving winkelsluitingstijden 4 mei; zie verder bij actie 102.  

 Van de gemeente: aanpassing adres observatiepost; zie verder bij actie 110. 
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 Van Dorpsvereniging Groote Keeten: een uitnodiging voor de algemene 
ledenvergadering met aansluitend de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 21 januari.  
 

6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Dhr. Landman 

 Dhr. Landman heeft kenbaar gemaakt zijn functie als 
penningmeester per 31.12.2017 neer te leggen.  

 Verder geen bijzonderheden. 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 

 Dhr. Meijer heeft contact opgenomen met het Dhr. Harold Hansen 
van het Hoogheemraadschap. Men bevestigde dat de 
vooroeversuppletie en opspuiten van het strand in het voorjaar van 
2017 (t/m juli) wordt uitgevoerd. Momenteel loopt hiervoor een 
aanbesteding. Zodra duidelijk is welke partij deze klus mag 
uitvoeren zal deze samen met een vertegenwoordiger van het HHR 
het plan komen toelichten in een Dorpsraadvergadering. Het is 
dringend nodig dat het strand versterkt wordt.  

Momenteel is nog niet duidelijk welke partij de klus mag uitvoeren. Het 
plan blijft staan om e.e.a. te komen toelichten in een 
Dorpsraadvergadering. 

 Mbt het uitkijkpunt is duidelijk dat het project in 2014 door de 
provincie is goedgekeurd. Vergunning en financiële middelen zijn 
aanwezig echter er moet nog een hobbel genomen worden over het 
wandelpad. Dhr. Meijer zal beide partijen (HHR en Gemeente) in 
contact brengen zodat dit vlot getrokken kan worden en de aanleg 
spoedig van start kan gaan.  

Het is Dhr. Meijer niet gelukt HHE en de gemeente bij elkaar te 
brengen. De gemeente wacht nog op een schriftelijke bevestiging. Het 
plan van het uitkijkpunt laat zien dat deze te bereiken is via een 
glooiende trap, dus deze is niet toegankelijk voor rolstoelen terwijl dat 
wel was toegezegd. Dhr. Meijer zal dit melden aan de projectleider. 
Tevens zal hij vragen of men een oplossing kan vinden voor de sterk 
geurende afvalcontainers van de strandexploitant bovenop het duin. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Geen bijzonderheden te melden. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

 Dhr. Meijer heeft in zijn overleg met de Hyksos de zorg 
uitgesproken over de jeugd die, op mooie dagen, de openbare weg 
gebruikt als speeltuin en herhaaldelijk automobilisten lastig valt. De 
Hyksos heeft hierin een taak. Verder heeft hij voorgesteld voor de 
jeugd een thema-avond over verkeer te organiseren. 

 Het bestuur heeft binnenkort overleg over het meerjarenplan. Het 
aantal jeugdigen in Callantsoog daalt. Welke gevolgen dit heeft voor 
de Hyksos laat zich moeilijk voorspellen. 

 Verder lopen er diverse projecten en is het gemiddelde aantal 
jeugdigen per avond ongeveer 25.  

Nieuws uit de 
gemeentelijke 
commissie-
vergaderingen 

Jaap Lashley 
Dhr. Lasley heeft aangegeven vaker de gemeentelijke 
commissievergaderingen bij te wonen. Vandaar deze nieuwe 
werkgroep. 
Geen bijzonderheden te melden. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
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 In de 2e bocht richting Grote Keeten hangt een kap van een 
lantaarnpaal los. Dit is aan de provinciale weg. Mevr. Mooy zal dit 
melden bij Bel&Herstel.   

De kap is verwijderd. De lantaarnpaal zal hersteld worden. 

 Verder geen bijzonderheden. 

PR/Communicatie Jaap Lashley 

 Dhr. Buzink houdt contact met Dhr. Van der Zee over de te plaatsen 
informatie op de internetsite.  

 Verder geen bijzonderheden te melden.  

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 
Op woensdag 28 en donderdag 29 december organiseert 
Ondernemend Callantsoog v.a. 16 uur een gezellig samenzijn voor jong 
en oud. Onder het genot van heerlijke hapjes, drankjes, zang, spel en 
met een hele gezellige Kerstman rond het kerstvuur. 

Sociale 
woningbouw  

Kees Buzink en Marcel Meijer 

 Vanuit de gemeente wordt een infobijeenkomst voorbereid. Deze 
zal begin volgend jaar plaatsvinden.  

Het project Dennenweg/Duinroosweg wordt momenteel doorberekend 
door een aannemer. Het betreft 4 woningen voor jongeren, 4 woningen 
voor vergunninghouders/statushouders en 4 woningen voor startende 
gezinnen. 

 De ontwikkeling op het terrein van de Dixibar laat nog steeds op 
zich wachten. Men kan hieruit concluderen dat de woningen te duur 
zijn.  

De verkoop zal binnenkort starten tenzij er bezwaarschriften zijn. 

 
7. Voortgang en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
21042016 077 Boskerpolder/Roompot. Geen directe actie op dit moment 

maar dit punt wel aanhouden op de actielijst. 
  

17032016 
 
 
21042016 
 
 
19052016 
 
 
 
23062016 
20102016 
17112016 
15122016 

097 Navraag bij de gemeente doen wanneer de DR de 
schriftelijke bevestiging van het Convenant tegemoet kan 
zien. 
Het nieuwe voorstel over het Convenant is ontvangen. 
Dhr. Lashley zal het convenant doorsturen aan de 
bestuursleden. 
Brief aan de gemeente en hen laten weten dat de DR 
akkoord is met de inhoud m.u.v. de zinsnede ‘Politieke 
partijen kunnen geen lid van de DR zijn’. Zie ook 
agendapunt 6a. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Geen nieuwe informatie. 
Geen nieuwe informatie. Punt aanhouden. 
Dhr. Lashley zal het nieuwe convenant doorsturen aan de 
Dorpsraadleden. Het oude convenant is op 1 punt 
gewijzigd en dat is nu juist het punt waarop de DR 
bezwaar heeft. 

Jaap  

19052016 
 
23062016 
20102016 
17112016 
15122016 

102 Brief aan de gemeente over het niet volgen van de 
sluitingstijden op 4 mei door enkele detaillisten in het dorp. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
De brief moet nog worden uitgestuurd. 
De brief moet nog worden uitgestuurd. 
De brief is verstuurd en een reactie van de gemeente is 
ontvangen. De gemeente Schagen hanteert een afwijkend 
beleid mbt winkelsluitingstijden op bijzondere dagen. Er is 
nu afgesproken dat volgend jaar, eind maart/begin april 

Kees GEREE
D 
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een brief wordt verzonden naar de ondernemers met het 
verzoek om uit respect te sluiten en gesloten te blijven op 
4 mei na 19:00 uur. De gemeente zal dit het komend jaar 
goed gaan monitoren. 

20102016 
 
 
 
 
17112016 
15122016 

104 Contact opnemen met het Hoogheemraadschap en 
Rijkswaterstaat om hen uit te nodigen in een komende 
Dorpsraadvergadering zodat zij hun plannen en de status 
kunnen toelichten. 
Dhr. Meijer heeft contact opgenomen. Zie verder bij 
werkgroep Kust en Veiligheid. 
De uitvoerende partij moet nog gekozen worden. Zie 
verder bij werkgroep Kust en Veiligheid. Aanhouden. 

Marcel  

20102016 
 
17112016 
15122016 

105 Contact opnemen met Dhr. Beemsterboer over afsluiting 
van de Zeeweg voor vrachtverkeer. 
Zie verder bij werkgroep Verkeer en vervoer. 
Het verkeersbord ‘verboden voor vrachtverkeer’ is 
geplaatst. 

 GEREE
D 

20102016 
 
17112016 
 
15122016 

106 Brief aan de gemeente over de gevaarlijke situatie voor 
fietsers Abbestederweg/Kruisweg. 
Brief met foto is verstuurd. Verzoek om het bord eerder te 
plaatsen en te verlagen naar leeshoogte van de fietser. 
Nog geen reactie ontvangen. Aanhouden. 

Kees  

17112016 
 
 
 
15122016 

107 Dhr. Van Vuure vragen of hij wil meedenken over een 
gratis boodschappenservice voor de ouderen in 
Callantsoog naar het voorbeeld van de supermarkt in ’t 
Zand.  
Dhr. Buzink zal dit nog aankaarten bij Dhr. Van Vuure. 

Kees  

17112016 
 
15122016 

108 Bij de gemeente en bij Staatsbosbeheer informeren naar 
de status en het maaibeleid voor 2017. 
De brief is verstuurd. 

Kees  

17112016 
 
15122016 

109 Bij de gemeente en Dhr. V. Stam naar status van de 
Dorpsvereniging Grote Keeten vragen. 
De gemeente heeft laten weten dat DV GK subsidie 
ontvangt. Een aantal Dorpsraadleden zullen aanwezig zijn 
bij de algemene ledenvergadering/nieuwjaarsreceptie op 
21 januari.  

Kees  

17112016 
 
 
15122016 

110 Bij de gemeente informeren naar de status van de 
aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van 
een observatiepost  
De gemeente heeft het adres van de te vervangen 
observatiepost aangepast. In de aanvraag stond locatie 
Zuidschinkeldijk hoek met Westerweg maar het moet zijn 
de observatie hut aan het eerste water in het 
Zwanenwater. Deze hut wordt vervangen en daarvoor was 
een omgevingsvergunning aangevraagd. 

Kees gereed 

17112016 
 
 
15122016 

111 Gemeente en de fietsersbond aanschrijven mbt de 
onveilige situatie voor fietsers door de werkzaamheden op 
de verschillende velden/boerenland.  
Brief is nog niet uitgestuurd. Aanhouden. 

Kees  

17112016 
 
 
15122016 

112 Bezoek brengen aan H&G Exporttractors om te vragen of 
de opstelling van de machines anders kan om zo de 
verkeersveiligheid te bevorderen. 
Dhr. Meijer en Dhr. Buzink hebben gesproken met de 
ondernemer. Het was een goed gesprek. Er zijn plannen 
voor nieuwbouw/herinrichting zodat de voertuigen droog 
en uit het zicht kunnen staan. E.e.a. kost wel even tijd. De 
DR houdt vinger aan de pols. 

Kees en 
Marcel 

 

17112016 
 
 
 

113 Brief aan gemeente over de drie ‘open’ punten nav het 
veldbezoek van B&W. 
- De betonblokken bij Van der Ploeg (burgermeester 

ook in kopiëren); 

Kees  
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15122016 

- Handhaving; 
- Plas water op parkeerplaats Kiefteglop. 
De brief is verstuurd.  
De beheerders Guus Kok en Gerard Glas hebben met 
Dhr. Meijer en Dhr. Buzink een rondje gelopen. Er komt: 

 Een 2e leuning op de trap; 

 Verlichting links en rechts van de trap; 

 De treden bovenop zullen worden aangepast. 

17112016 
 
 
15122016 

114 Contact opnemen met Dhr. Lashley en/of Q. Tepas en/of 
G. de Haan. Beschikken zij over het rooster van aftreden. 
Ook een jaarverslag ontbreekt. 
Er is informatie opgezocht en gevonden. Dit onderwerp zal 
na de vergadering besproken worden.  

Kees gereed 

15122016 115 Brief aan de gemeente met verzoek lantaarnpaal te 
plaatsen bij de entree van de Zeereep. Bij inrijden vanaf 
de Abbestederweg is deze gewenst aan de linkerkant.  

Kees nieuw 

15122016 116 Bij Bel&Herstel melding maken van de duinrozen nabij 
Hoeve Afrika. Driekwart van het fietspad is hiermee 
begroeid. 

Kees nieuw 

15122016 117 Mail/gegevens van Dhr. Marinus (november 2015) 
doorsturen aan Dhr. Landman. 

Jaap nieuw 

 
10. Rondvraag 

Dhr. Hoep; 
- Geeft aan dat nabij Hoeve Afrika driekwart van het fietspad begroeid is door duinrozen. 

Hij heeft dit al eerder gemeld bij Bel&Herstel maar er is nog niets gebeurd. Dhr. Buzink 
zal de melding maken bij Bel&Herstel. (Actie 116). Verder zou Dhr. Hoep graag zien dat 
het hondenpaadje tussen Abbestederweg en Jewelweg bestraat wordt en de 
parkeerplaats van de tennisvereniging heringericht.  

Dhr. Deekens; 
- Bij een pand aan de Schoolstraat groeien de (rozen)struiken over het voetpad.          

Dhr. Deekens kan dit melden bij Bel&Herstel. 
Dhr. Landman; 
- Verzoekt Dhr. Lashley hem de gegevens door te geven van ene Dhr. Marinus die in 

november contact met Dhr. Landman zocht. (Actie 117). 
Dhr. Meijer; 
- Heeft op 25 november jl. de avond/lezing over de Uitlandse polder bezocht. Deze was 

georganiseerd door Natuurmonumenten en de Historische vereniging. De 
informatie/uitleg was heel erg interessant en ook het beeldmateriaal sprak erg aan. De 
secretaris van de historische vereniging heeft hiervoor heel veel research gedaan. 
Kortom een positieve avond. Op zaterdag 13 mei 2017 volgt een gratis excursie door de 
Uitlandse polder. 
 

11. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 19 januari 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 2017, altijd op donderdag, 19.30 uur, 
Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

19 januari 15 juni 

16 februari 21 september 

16 maart 19 oktober 

20 april 16 november 

18 mei  21 december 


