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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 19 september 2019 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Monique Bosse-Langeveld, Gerda ten Boekel, Betty Bracht, Karin Brouwer,          

Thijs Deekens, Odette Dinkla, Marcel Meijer, Anneke Mooy, Ben van der Meer, 
Cees Hoep, Alex Kirstein 

 
Afwezig: - 

Aanwezig  Dhr. Van Warmerdam, gebiedscoördinator gemeente Schagen 
publiek: Dhr. W. Vonk, CDA raadslid 
 
1. Welkom en mededelingen 

Mevr. Mooy opent 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, die recentelijk was toegetreden tot de dorpsraad, heeft laten weten dat 

hij wegens tijdgebrek op dit moment geen mogelijkheid ziet de dorpsraad te 

ondersteunen. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Aan de agenda wordt bij punt 10 toegevoegd: ingekomen, verslag startbijeenkomst woonvisie 

dorpsraden. 

 

3. Gelegenheid tot inspreken 

Geen. 

 

4. Kennismaking met Maureen Klaver van het Meldpunt Zorg van de GGD 

Mw. Klaver is van het meldpunt Vangnet & Advies, een onderdeel van de GGD. Zij wil bij alle 

burgers kenbaar maken welk werk zij doen. Iedereen die zich zorgen maakt over een persoon 

in zijn of haar omgeving kan dit melden bij het meldpunt, dat kan ook anoniem. Het kan gaan 

om familie, vrienden, bekenden of buurtgenoten waarvan men denkt dat die persoon niet zelf 

om hulp zal vragen. Denk aan verslaving, verwaarloosde woningen, eenzaamheid, 

beginnende dementie, etc. Ook instellingen kunnen meldingen doen over cliënten en situaties 

waarover zij zich zorgen maken. Het meldpunt gaat dan langs en regelt passende zorg. Dit is 

voor de persoon in kwestie zeer laagdrempelig. Het Meldpunt werkt goed samen met o.a. de 

gemeente, thuiszorg, maatschappelijk werk, verslavingszorg, jeugdzorg, politie etc. Het 

werkgebied is gemeente Den Helder, gemeente Hollands Kroon, gemeente Schagen en 

gemeente Texel. Voor een opname in verzorgingstehuis/verpleeghuis bemiddelen zij niet 

want dat gaat via het indicatieorgaan CIZ. Melden kan via telefoon of email. Zie voor verdere 

informatie: www.ggdhn.nl 

 

 

mailto:DorpsraadCGK@gmail.com
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5. Vaststellen notulen van 20 juni 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, de gebieds- 
coördinator en Dhr. De Haan (vertegenwoordiger Wonen Plus Welzijn en Seniorenpartij 
Schagen) ontvangen de notulen in CC.  

 
6. Samenwerking wijkplatform Julianadorp m.b.t. kwesties Openbaar Vervoer 

Er is een vervolgmeeting op woensdag 2 oktober met de wethouders van Den Helder en 
Schagen, Mevrouw Keur en Dhr. Heddes, alhoewel daar nog geen definitieve reactie van is 
ontvangen. Dhr. Van Warmerdam en Mw. Mooy zullen hem benaderen. Mw. Mooy zal 
aanwezig zijn bij de vervolgmeeting. Wie wil aansluiten is welkom. Het wijkplatform zoekt ook 
samenwerking met andere overlegorganen. 
 

7. Consequenties uitspraak Raad van State m.b.t. stikstofuitstoot voor bouwprojecten 
Callantsoog 
De gevolgen voor Callantsoog en Groote Keeten: 
- de huisjes Boskerpolder zijn van de baan; 
- de bouwwerkzaamheden locatie Dixiebar gaan door; 
- de bouwwerkzaamheden locatie Abbestederweg/Duinroosweg gaan door. De start is eind 

oktober voorzien.  
 
De uitspraak heeft vooral gevolgen voor projecten welke nog vergund moeten worden. Deze 
projecten moeten opnieuw berekend worden maar er is sprake van verschillende 
rekenmethodes. De verwachting is dat er zeker projecten zullen worden afgewezen. 
 
De klankbordgroep laat de stikstofkwestie vooralsnog even buiten beschouwing totdat er 
meer duidelijk is.  
 

8. Terugkoppeling startbijeenkomst woonvisie 
Op 27 augustus jl. is een startbijeenkomst woonvisie gehouden waarin verschillende 
onderwerpen zijn geïnventariseerd en besproken. De inhoudelijke discussiebijeenkomsten 
met alle belanghebbenden en belangstellenden zullen plaatsvinden op donderdag 31 oktober 
en maandag 18 november. Ook worden er inhoudelijke themabijeenkomsten georganiseerd, 
waarvoor de dorpsraden ook worden uitgenodigd. Alles wat met wonen te maken heeft wordt 
besproken o.a. het type woningen, verhouding tussen koop/huur, tiny houses, woonboten, 
nieuwbouw, bedrijven, verkoop sociale huurwoningen, werk, mantelzorg, zorgwoningen, 
levensloopgeschikt, spoedzoekers etc. De woonvisie moet in juni 2020 klaar zijn. De 
dorpsraad is blij met dit initiatief. Namens de dorpsraad zullen Dhr. Van der Meer en                  
Dhr. Meijer de vervolgbijeenkomsten bijwonen.  
 

9. Reparatie kerkklokken  
De reparatie is uitgevoerd, de klokken luiden weer. 

 
10. Ingekomen en uitgaande post 

Ingekomen: 
- verzoek raadslid Lars Dignum van JESS om vermoedens van misbruik reguliere 

woningen als 2e woning door te geven aan het daartoe geopende meldpunt te vinden via 
https://jess.nl/ 

- verslag startbijeenkomst woonvisie dorpsraden, zie agendapunt 8. 
Uitgaande: 
- stukken KvK mbt bestuurswisseling. 

 
 
 
 
 

https://jess.nl/
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11. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Betty Bracht 

• bezig met de subsidie aanvraag voor 2020, deze moet vóór oktober 
2019 aangevraagd worden; 

• bezig met adreswijziging secretariaat van Dhr. Buzink naar          
Dhr. Van der Meer; 

• bezig met aanvraag E-herkenning. 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  

• de zandsuppletie is van start gegaan. Helaas is er een pijp geknapt 
waardoor het werk vertraging oploopt; 

• mogelijk dat de X-run (12-13 oktober) hier hinder van kan 
ondervinden, Dhr. Meijer zal dit melden bij de organisatie van de   
X-run; 

• ook zal hij via de gemeente het matrixbord aan laten passen; 

• verder verloopt de communicatie tussen aannemer, stortbaas, 
veiligheidsmensen, Rijkswaterstaat en strandexploitanten prima en 
open, er zijn ook informatiefolders in het Duits beschikbaar; 

• de ‘piep’ geluiden van de shovels is een probleem, op korte termijn  
worden er shovels omgeruild.  

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

• Dhr. Spijker is voor de zomer gestart met een handtekeningenactie 
voor een pannaveldje (sportief trapveldje voor iedereen, vaak 
afgezet met een hekwerk). We wachten nog even op de resultaten; 

• hiermee is het onderwerp skatebaan definitief losgelaten; 

• de volgende keer volgt een update over de Hyksos. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

• er is een ontmoetingspunt voor ouderen opgezet in Schagerbrug; 

• het koffiedrinken in Huys ten Oghe loopt prima.  

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
Een aantal punten zullen na de vergadering besproken worden.  

PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 
Geen bijzonderheden. 

Ondernemend 
Callantsoog  

Monique Bosse-Langeveld 
Het zomerprogramma is succesvol verlopen. Een kleine tegenvaller 
was echter ‘Callantsoog in beweging’. Het was op die dag te warm om 
te bewegen. 

Sociale 
woningbouw  

Alex Kirstein en Betty Bracht 
• de klankbordgroep heeft een advies aan de gemeente geschreven 

met 3 mogelijke ontwikkelplekken, denk aan middellange termijn; 
• de klankbordgroep heeft ook ingesproken; 
• de gemeente, m.n. Dhr. Beemsterboer, was positief onder de indruk 

van de vorderingen van de klankbordgroep; 
• op basis hiervan zal er 1x per kwartaal een voortgangsgesprek 

volgen met klankbordgroep, wethouder en een wisselende 
deskundige op een bepaald gebied, bijvoorbeeld planologie; 

• de stikstofkwestie wordt vooralsnog buiten beschouwing gelaten; 
• vervolgstap is de communicatie/terugkoppeling richting het dorp. 

Toerisme NIEUW Betty Bracht  - Odette Dinkla – Thijs Deekens – Monique Bosse 
De werkgroepleden zullen met elkaar een plan opstellen. 
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12. Rondvraag 
Dhr. Van der Meer; 
- aan alle dorpsraadleden het verzoek 3 regeltjes over zichzelf te schrijven en toe te sturen 

zodat er een voorstelstukje in de Omroeper kan worden geplaatst. Wie zitten er in de 
dorpsraad en wat is hun rol/aandachtsgebied (actie 198). 

Mw. Bosse-Langeveld; 
- heeft met wethouder Beemsterboer gesproken. Deze is voornemens een avond te 

organiseren voor aanwonenden hoek Abbestederweg/Duinroosweg. Het betreft 20 sociale 
huurwoningen. De verhuur verloopt via Wooncompagnie. Dhr. Warmerdan zal bij           
Dhr. Beemsterboer nagaan hoe ver het met de organisatie staat. 

Mw. Ten Boekel 
- het voetpad langs Abbestederweg richting Tempelhof is erg slecht. Dit is een mooi 

voorbeeld om via de FIXI-app te regelen. Mevr. Ten Boekel zal dat doen. 
Dhr. Hoep 
- de werkzaamheden bij en aan de HOP zijn afgerond. Het is direct te merken. Het is er erg 

rustig, een geslaagd project; 
- er parkeren nog wel enkele auto’s nabij de inrit maar deze mensen laten hun hond uit, 

m.n. in de vroege ochtend; 
- verder zijn er ook andere werkzaamheden in en om het dorp aangepakt, o.a. belijningen. 

Er is flink doorgewerkt deze zomer.  
Dhr. Stoffer 
- op woensdag 2 oktober om 15 uur is er een evaluatie van het nieuwe dorpsplein Groote 

Keeten in Princenkeet, iedereen is welkom; 
- heeft veel last gehad van de ‘hondenzakjesweghaalactie’. Er is meer overlast van 

hondenpoep; 
- de dispensers van hondenzakjes komen nooit meer terug maar op het dorpsplein Groote 

Keeten is wel een nieuwe afvalcontainer geplaatst; 
- de gemeente heft geen hondenbelasting en daarom moet men zelf voor de zakjes zorgen; 
- er blijft toch nog wat verwarring omtrent de dispensers. Dhr. Van Warmendam zal nagaan 

hoe het nu precies zit (actie 206. 
Dhr. Drieeenhuizen 
- is blij met een mooie bezetting van de dorpsraad, er wordt hard gewerkt en de mensen 

zijn, ieder op zijn/haar gebied, zeer kundig. Ook is de samenwerking met de gemeente 
goed; 

- graag ziet hij wat informatie over de dorpsraadleden, wie is wie en wie doet wat (hier 
wordt aan gewerkt, zie bij Dhr. Van der Meer); 

- ook is het prettig voor het publiek als de gastsprekers/gasten worden welkom geheten en 
voorgesteld; 

- verzoekt de straatnamencommissie goed te kijken naar de nummering hoek 
Abbestederweg/Duinroosweg. Men wil gaan werken met de toevoegingen a b c d e etc. 
maar dat zal zeker verwarring geven. Het is beter een andere naam te kiezen.               
Dhr. Drieenhuizen en Dhr. Van Warmerdam zullen dit samen verder bespreken. 

Dhr. Vonk, raadslid CDA 
- heeft vanavond meegeluisterd, brengt complimenten van Dhr. Beemsterboer over aan de 

klankbordgroep en tevens complimenten voor de deskundige dorpsraad.  
Dhr. Kooijman 
- er zijn veel inbraken/diefstallen geweest deze zomer/seizoen op het Sandepark. De vaste 

bewoning is erg dun geworden, bewoners liggen verder van elkaar af. Hij heeft contact 
gezocht met de wijkagent maar vraagt of Callantsoog hier ook mee te maken heeft en wat 
er aan gedaan kan worden? 

- het is niet echt duidelijk te zeggen of in Callantsoog deze klachten er ook zijn en in welke 
mate, misschien is camerabewaking/alarminstallatie een oplossing of juist meer preventie 
en waarschuwen van toeristen via o.a. de verhuurbureau’s; 

- Dhr. Kooyman zal het ook bij de afdeling openbare orde en veiligheid van de gemeente 
melden. 
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Dhr. Leguit 
- heeft via FIXI gevraagd om verduidelijking van de pictogrammen bij de invaliden-

parkeerplaatsen. De gemeente heeft laten weten dit niet op te pakken. Na een melding bij 
Dhr. Watertor is echter niets meer vernomen;  

- over de AH uitrit is al even geen nieuws gehoord. Deze moet afbuigen naar links en zo is 
het ook aangegeven maar velen slaan toch rechtsaf. Dhr. Vonk neemt dit onderwerp mee 
naar Dhr. Beemsterboer.  

Dhr. De Haan, 
- heeft vernomen dat men kijkt naar een herinrichting van de Dorpsweg om de snelheid 

eruit te halen. O.a. denkt men aan bloembakken/versperring zoals in ’t Zand.                
Dhr. Watertor is aanspreekpunt. 

Dhr. Meijer; 
- heeft ook nog een vraag uitstaan bij Dhr. Watertor, Dhr. Meijer zal Dhr. Watertor bellen en 

ook de vragen van Dhr. De Haan en Dhr. Leguit meenemen; 
- te zien aan de drukte in het dorp bij zowel goed als slecht weer is een compliment aan 

alle ondernemers en hun onderlinge samenwerking op zijn plaats. Zij maken Callantsoog 
aantrekkelijk voor bezoekers en bewoners.  

 
13. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 17 oktober 2019.  
 
Vastgestelde data 2019: 

 
 
 
 

 
 

Voorgestelde data 2020: 
 
 
 
 
 

 

 

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 

Data 2020, altijd op donderdag, 19.30 uur, Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

16 januari 19 maart 28 mei 
21 mei hemelvaart 

17 september 19 november 

20 februari 16 april 18 juni 15 oktober 17 december 


