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

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

 
 
 

 

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

  
Datum: Donderdag 16 mei 2019 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Monique Bosse-Langeveld, Gerda ten Boekel, Betty Bracht, Kees Buzink, 

Karin Brouwer, Thijs Deekens, Odette Dinkla, Cees Hoep, Alex Kirstein, 
Marcel Meijer, Pieter Spijker  

 
Afwezig: Anneke Mooy m.k., Ben van der Meer m.k. 

Aanwezig  
Publiek: Ger de Haan, Hans Kroger van JESS 
 
1. Welkom en mededelingen 

Wegens afwezigheid van Mevr. Mooy opent Dhr. Deekens de vergadering en heet alle 

aanwezigen welkom.  

Het staat een ieder vrij om zijn/haar naam te noteren op de aanwezigheidslijst. De naam 

komt dan in de notulen te staan.  

Dhr. Pieter Spijker wil graag deel uitmaken van de dorpsraad. Hij wil zijn steentje 

bijdragen aan een goede samenwerking. Dhr. Spijker is o.a. voetbalcoach en sluit direct 

aan. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Gelegenheid tot inspreken 

Geen. 

4. Vaststellen notulen van 18 april 2019 
De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. Ze zullen worden gepubliceerd 
op de website van de DR en op de website van de digitale Omroeper. De wijkagent en 
de Dhr. De Haan (vertegenwoordiger Wonen Plus Welzijn en Seniorenpartij Schagen) 
ontvangen de vastgestelde notulen in CC. 

 
5. Ingekomen en uitgaande post 

Ingekomen: 
- briefwisseling van mevrouw Natalie Petrus met gemeente Schagen over 

verkeerssituatie Schoolstraat – Dorpsweg (24 augustus 2018).  
Dhr. Watertor van de gemeente heeft de situatie ingebracht ter bespreking in het 
verkeersoverleg van 15 mei 2019. 

- mail van Joke en Bert Lourens over verdwijnen dispensers hondenpoepzakjes in de 
voormalige gemeente Zijpe.  
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De toerist mét hond voelt zich zeer welkom in Callantsoog. Het is juist een service 
aan de toerist om de hondenpoepzakjes beschikbaar te houden. De dorpsraad stuurt 
hierover een brief aan de gemeente. Ook vanuit de strandpaviljoenhouders is een 
brief onderweg naar de gemeente. Actie 205.  

- Mail van Mw. Nijhuis (SYLT Lifestyle / VVV-informatiepunt Callantsoog) 
Mw. Nijhuis krijgt veel vragen aan de VVV balie mbt het (openbaar) vervoer rondom 
Callantsoog. Geen openbaar vervoer in het weekend, toeristen zijn niet op de hoogte 
van de flex-bus mogelijkeden en ook de taxi-bedrijven zijn niet bereidwillig een ritje 
Callantsoog te maken ivm de kosten. Het is nu echt noodzakelijk om deze ‘service’ 
met de burgermeester in een persoonlijk gesprek te bespreken. Dhr. Hoep zal de 
afspraak maken. (Actie 206).  

Uitgaand: 
- Geen. 
 

6. Stand van zaken Homo Ontmoetingsplek Callantsoog (HOP) 
Dhr. Hoep heeft met gebiedscoördinator, de heer Nop van Warmerdam een grote 
fietsronde gedaan langs knelpunten, verbeterpunten en wensen. Dhr. Hoep stelt voor 
even af te wachten tot september. Dan gaan zij opnieuw een ronde langs alle knelpunten 
doen. 
Update Dhr. Van Warmerdam: Bezoekers camping en voorbijgangers ervaren overlast 

van de aanwezigen op het terrein. Aanleg wegversmalling tegen inrijden auto’s vanaf 

Zuidschinkeldijk is in gang gezet door Strukton. Een datum van de afronding van de 

werkzaamheden heeft mijn collega niet te horen gekregen. (Actie 207). 

7. Verslag ervaringen fietstocht Cees Hoep met gebiedscoördinator, de heer Nop van 
Warmerdam langs knelpunten en andere aandachtspunten. 
Dhr. Hoep heeft met gebiedscoördinator, de heer Nop van Warmerdam een grote 
fietsronde gedaan langs knelpunten, verbeterpunten en wensen. Dhr. Hoep stelt voor 
even af te wachten tot september. Dan gaan zij opnieuw een ronde langs alle knelpunten 
doen. 

 
8. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Betty Bracht 
Geen bijzonderheden.  

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  
heeft Dhr. Glas en Dhr. Van Warmendam samen gesproken op het 
gemeentehuis over o.a. de Voordijk, verlichting strandopgang en 
paardenpoep 

 Voordijk: de gemeente heeft voorgesteld een samenwerking te 
zoeken met het Jutttersmuseum vwb de toiletvoorziening. De DR 
ziet dat niet als oplossing. Ook het plaatsen van een Dixie toilet is 
geen goed idee. Voorkeur om de Voordijk te laten zoals het is. 
(Actie 208). 

 de strandexploitant (strandpachtersvereniging) dient een verzoek tot 
verlichting strandopgang in te dienen bij de gemeente. De 
dorpsraad zal ter ondersteuning ook een brief schrijven zodat deze 
kan worden toegevoegd aan de aanvraag. (Actie 189). 

 op dit moment maken ruiters veel gebruik van strandslagen 
Abbestee en Voordijk. Als het drukker wordt dan bij voorkeur de 
paarden naar strandslag Groote Keeten. De gemeente zal 
frequenter de paardenpoep opruimen.  
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 Dhr. Hanse van Rijkswaterstaat heeft laten weten dat er vanaf het 
najaar 2019 t/m eind 2020 zandsuppletie zal plaatsvinden. 
Callantsoog staat voor week 37 (9-13 sept.) op de rol. Dhr. Hanse 
wil enkele weken vooraf overleggen met de strandexploitanten, 
afvaardiging van dorpsraad en ondernemers. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Een bewoner nabij Huis ten Oghe verkoopt schilderijen vanuit zijn huis. 
Enkele mensen in de nabije omgeving hebben hier bezwaar tegen. 
Vanuit Huis ten Oghe zal of is al actie ondernomen. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  
Geen bijzonderheden. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
Wegens afwezigheid van Mevr. Mooy geen update. 

PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 
Geen bijzonderheden. 

Ondernemend 
Callantsoog  

Monique Bosse-Langeveld 

 met een beperkt budget is een mooi programma gerealiseerd.  
o.a. Kunstroute (8 en 9 juni), Bierproeverij (9 juni), Oog op Food (30 
juni), Kunstmarkt (7 juli), Hollandse Markt (20 juli), Muziek op het 
plein (27 juli); 

 de evenementenkrant ligt nu bij de drukker. Het kan elk moment 
verschijnen.  

 er wordt nog nagedacht over het (opnieuw) uitbrengen van de 
badbode. Misschien is het 450-jarig bestaan volgend jaar een 
mooie aanleiding.  

Sociale 
woningbouw  

Alex Kirstein en Betty Bracht 
 op dinsdag 28 mei zal een inloopavond/thema avond georganiseerd 

worden in het Dorpshuis zodat de klankbordgroep de inwoners van 
Callantsoog en Groote Keeten op de hoogte kan brengen van hun 
bevindingen en activiteiten;  

 de bewoners wordt om hun mening gevraagd waarna de 
klankbordgroep en de ontwikkelaars met de input verder kunnen;  

 de bouwvergunning hoek Abbestederweg/Duinroosweg is verleend. 
E.e.a zal binnenkort op ‘mijn overheid’ verschijnen. Bij geen 
bezwaar (6 weken) zullen de werkzaamheden aanvangen. Het 
betreft 20 sociale huurwoningen. De verhuur verloopt via 
Wooncompagnie. 

 Dhr. Hoep zal een oproep aan de jeugd schrijven om hen te wijzen 
op de mogelijkheid om zich nu al in te schrijven voor deze 
woningen. 

 de wens blijft bestaan om speciaal voor de ouderen te bouwen om 
zo de doorstroming te bevorderen, op die manier komen er vanzelf 
eengezinswoningen vrij. 

 
9. Voortgang en vaststellen actielijst 

De actielijst wordt niet meer geagendeerd voor het openbare gedeelte van de 
dorpsraadvergadering. De lijst is lang en er is weinig voortgang. De gebiedscoördinator 
heeft een aantal actiepunten overgenomen. Eventuele overige actiepunten zullen buiten 
de vergadering besproken worden.  

 
10. Rondvraag 

Mevr. Brouwer; 
- heeft in februari jl. een idee ingediend voor besteding uit het budget burgerinitiatief. 

(strandvis van ijzerdraad voor plastic en ander afval). Onlangs heeft zij vernomen dat 
het idee goed ontvangen is en maar zij zelf actie moet ondernemen om het idee te 
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realiseren. Het ontbreekt Mw. Brouwer aan tijd om dit op te pakken dus zoekt zij 
iemand die het idee wil overnemen. (Actie 209). 

Dhr. Buzink; 
- Wegens zijn vertrek uit de dorpsraad vraagt hij wie het websitebeheer op zich wil 

nemen. Mw. Dinkla biedt zich aan om het over te nemen.  
- pleit voor een werkgroep Toerisme. Mw. Bracht en Dhr. Spijker bieden zich hiervoor 

aan.  
Dhr. Deekens; 
- bewoners aan het Dorpsplein beschikken niet over een oranje plastic afvalcontainer 

maar zij moeten het plastic afval nog steeds aanbieden via de plastic zakken (plastic 
Heroes). HVC haalt dit al maanden niet op. De gemeente en HVC geven niet thuis. 
Om verder wegwaaien van het afval te voorkomen hebben de bewoners het plastic 
afval helaas in de ondergrondse afvalcontainer moeten doen. 

Dhr. Kirstein; 
- vorige keer is gesproken over aanschaf onroerend goed als 2e woning/recreatie.           

Dhr. P. van Vuuren heeft navraag gedaan in Zeeland waar zij ook met deze materie 
te maken hebben. Dhr. Van Vuuren heeft de ervaringen van de provincie Zeeland 
meegenomen naar het college. De gemeente heeft een woonvisie in voorbereiding. 
Het is geen garantie dat de woonvisie de problemen rondom een 2e 
(recreatie)woning gaat oplossen maar er wordt wel over nagedacht/aan gewerkt. 

Mw. Provily; 
- het viel haar op dat er dit jaar geen muziek was bij de optocht op Koningsdag en ook 

de belangstelling voor de optocht/Koningsdag wordt steeds minder. Mw. Bosse-
Langeveld geeft aan dat er gewoon geen muziekbands te krijgen zijn. 

- de stalen boei bij strandopgang Seinpost ligt er armoedig bij. De dorpsraad heeft dit 
een poosje geleden al bij Dhr. Beemsterboer gemeld en hem hier ook al aan 
herinnerd. Hij zou nagaan wie de eigenaar van de boei is en of deze opgeknapt kan 
worden. 

Dhr. Meijer; 
- tijdens de 4 mei herdenking viel het hem op dat het vrachtverkeer/autoverkeer geen 

respect toonde door 2 minuten stil te staan. Moeten we de volgende keer het verkeer 
gaan tegenhouden? Dit zal nogal wat voeten in aarde hebben ook qua veiligheid en 
bovendien is het een kwestie van fatsoen en respect wat elk jaar minder lijkt te 
worden; 

- aan de positieve kant valt te melden dat Dhr. Meijer blij was dat er een hoop mensen 
aanwezig waren bij de herdenking en dat de AH gesloten was tussen 19.45 en 20.15 
uur. 

- heeft via de Fixi app melding gemaakt over het fout parkeren bij nabij Sinckelsant/  
M. Mooystraat en gevraagd voor meer parkeergelegenheid. Twee dagen later 
ontving Dhr. Meijer al een bevestigingsmail dat zijn melding in behandeling is 
genomen. 
 

11. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 20 juni 2019.  
 
Vastgestelde data 2019: 

 
 
 
 
 

Data 2019, altijd op donderdag, 19.30 uur, Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

17 januari 21 maart 16 mei 19 september 21 november 

21 februari 18 april 20 juni 17 oktober 19 december 


