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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 20 februari 2020 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Monique Bosse-Langeveld, Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs 

Deekens, Cees Hoep, Alex Kirstein, Ben van der Meer, Marcel Meijer 
 
Afwezig: Odette Dinkla m.k., Anneke Mooy m.k., Nop van Warmerdam m.k. 

Aanwezig  Dhr. K. Groen, Vereniging Pettemerduinen, Dhr. V. Kok, Projectleider van de 
gemeente ivm aanleg openbaar toilet Callantsoog, Dhr. W. Vonk, CDA raadslid, 
Dhr. S. Kruijer van Jess, Dhr. P. Drieenhuizen, Dhr. G. de Haan, Dhr. H. Leguit 

 
1. Welkom en mededelingen 

Dhr. Hoep 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. Vandaag waren er 7 bezoekers; 

- Dhr. Vonk vraagt of hij de agenda mag ontvangen zodat hij deze kan doorsturen aan de 

juiste personen, dat is akkoord. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Gelegenheid tot inspreken 

Dhr. Wegman, voorzitter van de Vereniging Pettemerduinen, kon op het laatste moment niet 

aanwezig zijn daarom is Dhr. Groen aanwezig namens de vereniging Pettemerduinen 

(voorheen werd kernreactor vrij ook in de naam vermeld maar dat is eraf gehaald).               

De vereniging is nieuw leven ingeblazen en de website is vernieuwd 

(www.pettemerduinen.nl). De laatste tijd zijn er veel nieuwe leden bijgekomen maar extra 

leden zijn altijd welkom. De vereniging is uitdrukkelijk niet tegen het gebruik van medische 

isotopen maar wel tegen de bouw van een nieuwe kernreactor (Pallas). De vereniging wil het 

andere verhaal vertellen en nuances aanbrengen. Zij richten zich op de nieuwe technologie 

o.a. cyclotrons, daarom hebben zij een bijeenkomst gepland in de Ridderzaal in Schagen op 

maandag 23 maart. Sprekers zijn o.a. Dhr. Van der Lugt van Pallas, Dhr. Buurlage van Shine 

Medical en een cyclotron expert. Verder ondersteunt de vereniging de ontwikkelingen rondom 

EHS (Energy and Health Campus). Om zijn boodschap bij een groter publiek onder de 

aandacht te brengen verwijst Dhr. Hoep naar de Omroeper. Dit is een goed medium om 

naamsbekendheid te genereren en meer mensen te bereiken.   

4. Vaststellen notulen van 16 januari 2020 
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- 
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coördinator en Dhr. De Haan (vertegenwoordiger Wonen Plus Welzijn en Seniorenpartij 
Schagen) ontvangen de notulen in CC.  

 
5. Ingekomen en uitgaande post 

Ingekomen: 
- Notitie van de heer C. Spijker over toekomst Groote Keeten; deze is aan alle leden 

van de dorpsraad gemaild. 
- Verzoek van de heer K. Berghuis van Dorpswerk Noord Holland. Hij is op zoek naar 

actieve jongeren binnen dorpsraden/-huizen etc.; als de dorpsraad of publiek namen 
weet van geïnteresseerden dan wil Dhr. Berghuis daar graag contact mee leggen. 

- Verzoek gemeente Schagen om mee te denken over naamgeving straat tussen 
Duinroosweg en Dennenweg; het gaat over het wandelpad langs de vijver. De 
dorpsraad zal Op Goeree terugkoppelen aan de gemeente. Dan hoeft men alleen 
maar door te nummeren. 

- Terugblik op het project Langer thuis wonen in Schagen, doe je samen!; voor 
kennisgeving aangenomen. 

- Verzoek 450 jaar Callantsoog om een bijdrage voor de activiteiten in het jubileumjaar 
van € 2,- per inwoner; de commissie zal het verzoek beoordelen. 

- Concept-woonvisie gemeente Schagen; de reactietermijn was een beetje kort en het 
stuk zeer uitgebreid (75 pagina’s). Dhr. Meijer geeft aan dat we het akkoord kunnen 
geven. 

- Verzoek om interview met redactie De Schagenees; De Schagenees kan contact 
opnemen met Dhr. Hoep. 

- Werkzaamheden Staatsbosbeheer in het Kooibos. Men zal in het najaar van 2020 
kleine werkzaamheden uitvoeren. Staatsbosbeheer vraag of er nog zaken zijn waar 
rekening mee gehouden moet worden. De dorpsraad zal terugkoppelen ook het 
Dennenbos (VVV bos) mee te nemen met deze werkzaamheden. Een opruimronde is 
welkom.  

      Uitgaande: 
- Geen. 

 
6. Presentatie openbaar toilet door de heer Kok van de gemeente Schagen 

- n.a.v. de inloopavond is het ontwerp aangepast en is begonnen met de 
vergunningprocedure; 

- inmiddels hebben 4 personen gemeld het niet eens te zijn met plaatsing van de toiletunit 
op de locatie zoals nu voorzien; 

- Dhr. Kok heeft een gesprek met deze 4 personen tegelijk op maandagavond 24 februari; 
- mogelijk dat er nog kleine aanpassingen kunnen worden doorgevoerd om iedereen 

tevreden te stellen; 
- verlening van de vergunning is daarom even on hold gezet; 
- zodra de vergunning is verleend begint ook officiële de bezwaartermijn; 
- het eerder afgegeven tijdspad (plaatsing vóór seizoen 2020) is niet meer haalbaar; 
- de bestelling bij de leverancier zal daarom gedaan worden na half april (afgeven 

vergunning begin maart + 6 weken bezwaartermijn); 
- levertijd ongeveer 12 weken; 
- plaatsing midden in het seizoen is voor alle partijen niet wenselijk; 
- plaatsing van de unit duurt ongeveer 1 week, de overlast wordt als beperkt ingeschat; 
- Dhr. Kok denkt aan plaatsing ergens half september. 
Dhr. Kok zal de uitkomst van het gesprek van 24 februari delen met Mw. Bracht zodat zij de 
dorpsraad op de hoogte kan stellen van de laatste stand van zaken. Verder is het afwachten. 
De gemeente is nu aan zet. Zie ook actie 205. 
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7. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam 
werkgroep 

Leden 

Financiën Betty Bracht 

• de kascontrole is uitgevoerd en goedgekeurd; 

• de baten en lasten liggen dicht bij elkaar, het subsidiebedrag is krap; 

• het subsidiebedrag voor 2020 is nog niet bijgeschreven. Dhr. Vonk biedt 
aan navraag te doen, zie ook actie 227; 

• het officiële antwoord van de juridische en financiële afdeling van de 
gemeente over het afwijzen van een verhoogd subsidiebedrag is nog 
niet ontvangen. 

Kust en 
Veiligheid  

Marcel Meijer  

• onlangs zijn er behoorlijke stukken zand weggeslagen op het strand van 
Callantsoog maar ook voorbij Groote Keeten is veel afslag, daar staat 
het water ook tegen het duin. Het water staat ook onder strandpaviljoen 
Woest en bij paal 15 tegen het duin; 

• m.b.t. de boei bij strandopgang Seinpost heeft Dhr. Meijer een monster 
genomen zodat kan worden nagegaan of er destijds Chroom6 is 
gebruikt. Hij heeft een aantal buurtbewoners laten weten dat er wat 
activiteit zal zijn rondom de boei en contact met een club mensen die 
mogelijk geïnteresseerd zijn de boei op te knappen. Dhr. Beemsterboer 
is ingelicht en ook de eigenaar van de grond (Staatsbosbeheer is eigenaar 
maar hebben juist dat stukje in bruikleen gegeven aan Landschap Noord-

Holland). Zie ook actie 228 en 229. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

• vanuit de Hyksos is niets te melden. Er vinden wel een aantal 
activiteiten plaatst maar niet heel veel; 

• ook vanuit de jeugd zelf is het stil. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

• de gemeenschappelijke ruimte van Huys ten Oghe is tegenwoordig 
onder beheer van Wonen Plus Welzijn en gaat voort onder de naam 
Buurtkamer; 

• men kan er dagelijks koffie drinken en er zijn een aantal malen per week 
activiteiten o.l.v. vrijwilligers (zie ook stukje in de Omroeper); 

• voor Huys ten Oghe moet men ingeschreven staan en verzorging zelf 
inkopen. 

Toerisme  Betty Bracht  - Odette Dinkla – Thijs Deekens – Monique Bosse 

• geen bijzonderheden.  

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
Mw. Mooy is afwezig maar Dhr. Hoep heeft een update: 

• hij heeft gesproken met wethouder Heddes en diverse vervoerszaken 
voorgelegd; 

• er is weinig geld om onze ‘lijst’ aan te pakken (o.a. verlichting 
vluchtheuvel bij Karnemelkplaats); 

• het is moeizaam zakendoen met de afdeling verkeer van de gemeente 
Schagen; 

• veiligheid HOP en het grote aantal overbodige verkeersborden,          
Dhr. Hoep is doorverwezen naar Hoogheemraadschap; 

• opknappen stuk Dorpsweg, dat heeft voor de dorpsraad prioriteit;  

• de dispensers voor hondenpoepzakjes mogen door Dhr. Hoep worden 
opgehaald maar de gemeente zal geen zakjes leveren, mogelijk kan dat 
geregeld worden met sponsoring op de zakjes en/of op de dispensers, 
Dhr. Hoep pakt het verder op; 
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• uitrit AH, er is geen geld voor het realiseren van een verhoging bij de 
uitrit zodat men automatisch naar links gaat. De eigenaar van AH zal nu 
een bord met pijl voor linksaf op de slagboom zelf plaatsen. 

 
Openbaar vervoer: 
Dhr. Meijer heeft een klacht ontvangen wegens het ontbreken van OV op 
zaterdag. Hij heeft de klacht doorgestuurd aan Mw. Mooy. Mensen kunnen 
op zaterdag niet per OV naar hun werk in Callantsoog. Er zijn ongeveer 40 
vacatures. Als er geen goede OV verbinding is/komt solliciteren de mensen 
ergens anders. Verder is uit de krant vernomen dat een aantal losse 
vervoerders bezig zijn een goed sluitend vervoersnetwerk op te zetten.  

PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 

• het stukje over de voorzitterswissel van de dorpsraad is geplaatst in de 
Omroeper maar helaas niet in de krant; 

• er zijn nog een paar administratieve handelingen nodig en dan kunnen 
de vastgestelde notulen ook in de Omroeper gepubliceerd worden. 

Ondernemend 
Callantsoog  

Monique Bosse-Langeveld 

• het pand tussen de Foyer en Iegewies wordt momenteel opgeknapt. 
Hierin komt een etalage/tentoonstellingsruimte van Mindz (Mindset). Via 
Mindz maken mensen met een psychische kwetsbaarheid en grote 
afstand tot de arbeidsmarkt unieke design meubelen en accessoires van 
hergebruikte materialen. Het is geen verkoopruimte maar een 
showruimte. Men zal verwijzen naar de hoofdvestiging op Willemsoord 
in Den Helder. Men verwacht realisatie voor de Pasen. 

Sociale 
woningbouw  
 
 
 
 

Alex Kirstein en Betty Bracht 
Ontwikkeling sportvelden: 
• de KBG heeft de mogelijke ontwikkeling van de sportvelden op papier 

gezet, puur als gedachtenspinsel. In dit gebied passen ongeveer 64 
woningen, sportvelden, een nieuw dorpshuis en is ruimte voor 
voldoende parkeergelegenheid; 

• op de plek van het huidige dorpshuis is realisatie van een wooncomplex 
met ongeveer 50 units mogelijk, ook hier is een schets van gemaakt; 

• in maart volgt een gesprek met stakeholders en in april met de 
wethouder. 

Plan Abbestederweg/Duinroosweg: 
• inschrijving is nog steeds niet mogelijk via de website van 

WoonCompagnie; 
• het gesprek met de wethouder over hoe de toewijzing vorm te geven (75 

tot 80% van de woningen zijn bestemd voor Callantsoogers of voor hen die 

economisch gebonden zijn met Callantsoog) en welke criteria gehandhaafd 
zullen worden moet nog plaatsvinden. 

Uitspraak stikstof: 
• de uitspraak over stikstof is uitgesteld met 6 weken omdat de bezwaren 

van Droomparken ontvankelijk waren verklaard.   

 
12. Rondvraag 

Dhr. Van der Meer; 
- is met een aantal bewoners van de Achterweg bezig met een plan voor herbestemming 

van de agrarische grond Groote Keeten tussen Rietweg, Achterweg en Duinweg. Het 
uitgangspunt is het versterken van het authentieke karakter van Groote Keeten, ruimte, 
rust en natuur. Er is een maquette gemaakt die op 28 en 29 februari te bezichtigen is. De 
werkgroep wil graag de mening, opmerkingen en suggesties van andere dorpsbewoners 
inventariseren en daarmee het plan verder uitwerken in een presentatie en voorstel voor 
het gemeentebestuur.  
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Mw. Ten Boekel; 
- heeft onlangs een aantal containers van de straat gehaald. Deze waren weggewaaid. Ze 

verzoekt iedereen de container pas op de ophaaldag zelf aan de straat te zetten en deze  
direct na legen binnen te halen. 

Dhr. Meijer; 
- compliment naar de werkgroep sociale woningbouw, keurig dat men het zo oppakt en hoe 

goed zij met elkaar samenwerken, prachtig en positief; 
- ging vroeger ging met zijn ouders ook altijd naar het strand om naar de storm te ‘kijken’, 

het doet hem goed om nu als volwassen persoon te zien dat ouders dat nog steeds doen. 
Een patatje erbij maakt het uitje compleet.  

      Dhr. Drieenhuizen; 
- heeft uit de krant vernomen dat de firma Roompot campings en recreatieparken gaat 

opkopen. Dit ligt buiten de invloedsfeer van de dorpsraad maar heeft wel de aandacht in 
de KBG. Deze hebben 1x per kwartaal een gesprek met de wethouder. De dorpsraad zal 
vinger aan de pols houden;  

- de (reclame)fiets op het Dorpsplein is hem een doorn in het oog. Binnenkort zal                    
Dhr. Hoep met een afvaardiging van de gemeente een rondje Dorpsplein doen om te 
inventariseren welke ondernemers precariorecht moeten betalen. Dhr. Hoep zal dan ook 
aankaarten dat de houten banken opnieuw gelakt moeten worden en dat het anti-diefstal 
bord niet erg logisch ten opzichte van de parkeerplaats staat.  

      Dhr. Kruijer (Jess);  
- complimenteert de dorpsraad met de goede onderwerpen en structuur.  
 

13. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering. 
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 19 maart 2020.  
 
Vastgestelde data 2020: 

 
 
 
 
 

 

Vergaderingen gemeenteraad 2020 

11 februari 23 juni (kadernota e.a.) 27 oktober 

31 maart, 2 april (res) 30 juni 3 november (begroting) 
5 november (res) 

12 mei (jaarrekening?) 15 september 
17 september (res) 

15 december 
17 december (res) 

 

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 


