
Notulen Dorpsraadvergadering donderdag 20 oktober 2016  1 

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 20 oktober 2016 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Karin Brouwer, Thijs Deekens, Adam Landman, Jaap Lashley, Marcel Meijer, 

Anneke Mooy 
 

Afwezig: Gerda ten Boekel, Kees Buzink, Robbert van der Zee 

 
1. Welkom en mededelingen 

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

Mededelingen: 

- Dhr. Lashley is een aantal keren niet aanwezig geweest wegens 

gezondheidsproblemen. Gelukkig is hij er weer. De secretariaatswerkzaamheden 

worden overgenomen door Dhr. Buzink. Daarom is Dhr. Lashley vanavond voor het 

laatst ‘in functie’ maar hij blijft wel Dorpsraad lid en zal de DR met zijn kennis 

bijstaan. Verder zal hij zich meer toespitsen op het bijwonen van de gemeentelijke 

commissievergaderingen. De DR staat achter dit idee en is blij dat het weer goed 

gaat met Dhr. Lashley. Dhr. Lashley bedankt iedereen voor de goede samenwerking 

tijdens zijn secretariaat schap. 

- Dhr. Grit heeft onlangs besloten zijn deelname aan de Dorpsraad te stoppen. De DR 

vind dit erg jammer maar respecteert zijn besluit. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd: 

6. Terugkoppeling veldbezoek B&W aan Callantsoog; 

7. Terugkoppeling infoavonden verbouwplannen AH. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
- Dhr. C. Hoep is vanavond als belangstellende aanwezig. 
- Dhr. P. Drieenhuizen geeft aan dat eind 2015 het nieuwe strand in Petten gereed is 

gekomen en het is er prachtig. Voor wat betreft het strand van Callantsoog zijn er 
nog wel een aantal open eindjes zoals de vooroeversuppletie, de uitkijktoren, de 
stuifgaten, de bescherming van het duin, afvalcontainers op de strandopgangen etc. 
Dhr. Meijer heeft verschillende malen gemaild met zijn contacten bij het 
Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat maar het lijkt hem èn de DR nu tijd om een 
afvaardiging van het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat uit te nodigen in een 
komende Dorpsraadvergadering zodat zij hun plannen en de status kunnen 
toelichten. (Actie 104). 

- Mevr. J. Bijvoet heeft contact gehad met Wethouder Beemsterboer over afsluiting 
van de Zeeweg voor vrachtverkeer en hij heeft haar naar de DR verwezen. Mevr. 
Bijvoet is van mening dat de ondernemer ook een taak heeft om het vrachtverkeer 
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een juiste route te laten rijden maar helaas werkt deze niet mee. Mevr. Mooy zal dit 
opnemen met Dhr. Beemsterboer. (Actie 105). 

 
4. Vaststellen notulen van 23 juni 2016 en van 15 september/7 oktober 2016 

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

5. Ingekomen en uitgaande post 
Niet besproken ivm afwezigheid Dhr. Buzink. 

 
6. Terugkoppeling veldbezoek B&W Callantsoog 

Op woensdag 5 oktober heeft een afvaardiging van de gemeente, Wethouders Van der 
Veek en Blonk en een gemeentesecretaris, samen met een aantal Dorpsraadleden 
Callantsoog bezocht. Dhr. Buzink had het bezoek goed voorbereid en een mooie 
PowerPointpresentatie gemaakt. Na de koffie en de presentatie in het Dorpshuis heeft men 
per fiets (gratis ter beschikking gesteld door Harry tweewielers) de verschillende knelpunten 
in Callantsoog bezocht en bekeken. 
Aangekaart zijn: 

- Parkeren Zeeweg, kan het parkeervak langer worden gemaakt zodat men niet met 
een gedeelte van de auto op straat staat. 

- Parkeerplaats Kiefteglop: parkeerborden met aanduiding invalide parkeerplaats 
staan te hoog, deze zullen worden verlaagd, de helle verlichting is besproken, 
evenals een del water en er wordt 1 boom vervangen. 

- De afvalcontainers bij de strandopgang stinken. Hierover is met Dhr. Van der Ploeg 
gesproken maar dit valt onder het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat. 

- Toekomstige bouwlocatie, Dennenweg. 12 woningen te realiseren. 
- Braakliggend terrein aan de Duinroosweg/Abbestederweg. De DR geeft aan geen 

behoefte te hebben aan nog meer recreatieve woningen/appartementen. Het 
aangezicht van het terrein is ook een groot probleem. 

- Het kruispunt Abbestederweg/Dorpsweg is gevaarlijk. 
- De lantaarnpalen op de Jewelweg staan te kort op de stoep. 
- Het betonblok ter hoogte van Bakkerij Van der Ploeg. 
- Het object ter hoogte van Z-ici. 
- Driehoeksborden. 
- Zwerfvuil. 
- Telefooncel Dorpsplein. 
- Trap Dorpsplein. Er zal een leuning worden toegevoegd en extra verlichting.  

Alle punten die de DR heeft aangedragen zijn genotuleerd en ter harte genomen. Een 
terugkoppeling zal per mail naar Dhr. Buzink worden gestuurd.  
 

7. Terugkoppeling infoavonden verbouwplannen AH 
De 2e informatieavond over de verbouwplannen van AH werd zeer goed bezocht. De grote 
zaal van het Dorpshuis was goed gevuld met belangstellenden. Wethouder Beemsterboer 
had de avond goed voorbereid en toonde een korte PowerPointpresentatie, Dhr. Van Vuure 
heeft ook gesproken en de architect had gezorgd voor grote tekeningen en plattegronden. 
Daarnaast was er voldoende tijd voor vragen en antwoorden. 
 

8. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Dhr. Landman 

 Er zijn wat strubbelingen met het koppelen van de juiste 
emailadressen aan de internetpagina.  
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Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
In juli heeft Dhr. Meijer een dag bijgewoond in Petten die was 
georganiseerd door ‘beschermdekust.nl’. Hiervoor waren 
ondernemers en mensen van diverse natuurorganisaties uitgenodigd. 
In september is een vervolg dag gehouden in Haarlem maar helaas 
was Dhr. Meijer toen verhinderd. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Wegens afwezigheid van Mevr. Ten Boekel geen update. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

 Het blijft lastig om begeleiders/vrijwilligers te vinden voor de 
Hyksos. Wel zijn er drie stagairs. 

 De wat oudere jeugd blijft weg bij de activiteiten maar zijn wel te 
vinden op straat waar zij herhaaldelijk automobilisten lastig vallen 
ter hoogte van het zebrapad. Dhr. Meijer zal dit meenemen in zijn 
overleg met de Hyksos 

 Gelukkig blijft de jongere jeugd komen. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
Alle geïnventariseerde punten mbt verkeer en vervoer zijn tijdens het  
het veldbezoek van B&W (woensdag 5 oktober) aangekaart. 

PR/Communicatie Jaap Lashley 
Geen bijzonderheden. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 

 Onlangs zijn de bloembakken aan de lantaarnpalen verwijderd (de 
leverancier heeft een 3-jarig contract/ voor 20 weken per jaar) 

 De kerstverlichting is gemonteerd. 

 De herfstmarkt op zondag 9 oktober was zeer geslaagd. Het was 
mooi weer, er waren veel bezoekers. 

 In 2017 zijn ongeveer dezelfde evenementen als in 2016 te 
verwachten alhoewel ‘Oog op Pop’ op losse schroeven staat. 

Sociale 
woningbouw  

Kees Buzink en Marcel Meijer 
Wegens afwezigheid van Dhr. Buzink geen update. 

 
9. 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. 
  

17092015 
 
15102015 
19112015 
 
 
19122015 
21012016 
18022016 
 
17032016 
 
 
 
21042016 
 
19052016 
23062016 

080 Contact opnemen met KPN en nogmaals verzoeken 
de telefooncel te verwijderen. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Dhr. Lashley heeft contact gehad met de KPN, het 
verzoek om verwijdering van de telefooncel is aldaar 
in behandeling. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Dhr. Lashley zal nu de KPN eens bellen om te vragen 
hoe er ermee staat. 
Helaas is het niet gelukt contact met de KPN te 
krijgen. Ook vanuit de Ondernemers is actie richting 
de KPN genomen maar zonder resultaat. Hoe nu 
verder? 
Mevr. Mooy gaat proberen in contact te komen met 
de KPN. 
Wegens afwezigheid van Mevr. Mooy geen update. 

Anneke  



Notulen Dorpsraadvergadering donderdag 20 oktober 2016  4 

 
 
 
 
 
 
20102016 

Mw. Mooy is via de KPN verwezen naar RBL 
Telecom. Zij hebben laten weten dat de telefooncel 
op de nominatie staat om ontmanteld/verwijderd te 
worden. Wanneer dit zal plaatsvinden is onbekend.  
Dhr. Van der Veek zal zijn contacten binnen de 
gemeente aanspreken om e.e.a. te bespoedigen. 
Tijdens het veldbezoek van B&W (woensdag 5 
oktober) is toegezegd dat de telefooncel binnen 2 
weken zou worden verwijderd. Helaas staat de 
telefooncel er op dit moment nog.  

21012016 
 
 
 
 
18022016 
17032016 
 
21042016 
19052016 
23062016 
 
20102016 

084 Er ontstaat een onveilige situatie bij de vluchtheuvel 
op de Duinweg. Deze vluchtheuvel is onverlicht en 
zou voor de veiligheid verlicht moeten worden.  
Er zal aan Jaap gevraagd worden hier een brief over 
te sturen. 
Een brief zal worden verstuurd. 
Dhr. Lashley heeft de brief verstuurd. We zijn in 
afwachting van een reactie.  
Dhr. Lashley heeft de brief verstuurd. We zijn nog in 
afwachting van een reactie.  
Dhr. Lashley heeft de brief verstuurd. We zijn nog in 
afwachting van een reactie.  
Aangekaart tijdens het veldbezoek van B&W 
(woensdag 5 oktober). 

Jaap  

21012016 
 
 
18022016 
17032016 
21042016 
 
19052016 
23062016 
 
 
 
 
20102016 

085 Er zou weer een brief verstuurd moeten worden naar 
de gemeente omtrent de borden op de Jewelweg 
Dhr. Buzink neemt dit punt mee in zijn gesprek met 
Dhr. Van der Veek. 
Dhr. Lashley stuurt een briefje.  
De brief zal nog verstuurd worden. 
De brief is nog niet uitgegaan. Punt meenemen bij 
werkbezoek van B&W aan Callantsoog. 
Het punt is wel bekend bij de gemeente. Dhr. Van der 
Veek zal zijn contacten binnen de gemeente 
aanspreken om e.e.a. te bespoedigen. Wegens het 
niet doorgaan van het werkbezoek dit punt 
aanhouden. 
Aangekaart tijdens het veldbezoek van B&W 
(woensdag 5 oktober). 

Jaap  

21012016 
 
 
 
18022016 
 
 
 
17032016 
 
 
19052016 
 
 
 
 
23062016 
 
 
 
20102016 

087 Er moet een brief verstuurd worden naar de 
gemeente betreffende betonblok voor Bakkerij van 
der Ploeg. Deze is inmiddels verplaatst naar het 
midden van het voetpad. Dit blok moet daar weg.  
Er ligt inmiddels een rijtje van drie betonblokken. De 
ondernemer wil niet meewerken aan een oplossing. 
Dhr. Buzink neemt dit punt mee in zijn gesprek met 
Dhr. Van der Veek. 
Dhr. Lashley zal een brief aan de gemeente sturen en 
hierin ook melding maken van de overige attributen 
die de doorgang over het voetpad verhinderen. 
De gemeente heeft in een reactie laten weten dat de 
blokken t.h.v. nummer 24 niet als hinderlijk of 
gevaarlijk voor het voetgangersverkeer worden 
gezien. M.b.t. het object t.h.v. nummer 4 zal de 
gemeente nagaan of een vergunning is verleend. 
Dhr. Buzink en Dhr. Van der Veek zullen na de 
vergadering de situatie ter plaatse gaan bekijken. 
Ook bij Restaurant Brasil waar het terras een 
gedeelte van de stoep inneemt. Punt aanhouden. 
Aangekaart tijdens het veldbezoek van B&W 
(woensdag 5 oktober). 

Jaap/Kees  
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17032016 
 
 
 
21052016 
 
 
19052016 
23062016 
 
 
 
 
 
 
 
 
20102016 

093 Brief aan de gemeente sturen met het verzoek 
woningen voor jongeren te realiseren en de 
vakantiehuisjes en zomerwoningen beschikbaar te 
houden voor jongeren. 
De brief zal nog verstuurd worden. Hierin zal ook 
gevraagd worden een acceptabel alternatief te 
bieden. 
De brief is nog niet uitgegaan. 
De brief zal nog verstuurd worden ook aangezien er 
onlangs bekend geworden is dat er op de hoek 
Abbestederweg/Duinroosweg gebouwd gaat worden 
voor recreatief gebruik en niet voor jeugd en/of 
senioren. De DR is van mening dat er in Callantsoog 
behoefte is aan sociale woningbouw. Dhr. Buzink zal 
Dhr. Beemsterboer benaderen met de vraag of hij in 
een komende Dorpsraadvergadering de plannen kan 
komen toelichten.   
Dhr. Beemsterboer heeft in de Dorpsraadvergadering 
van 15 september jl. de plannen toegelicht. Zie verder 
de notulen van 15 september jl. 

Kees  

17032016 
 
21052016 
19052016 
23062016 
 
 
20102016 

094 Brief aan de gemeente met het verzoek een andere 
plek te zoeken voor de driehoeksborden. 
De brief zal nog verstuurd worden. 
De brief is nog niet uitgegaan. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Het is Dhr. Buzink opgevallen dat het lijkt alsof de 
borden op een andere plek staan.  
Aangekaart tijdens het veldbezoek van B&W 
(woensdag 5 oktober). 

Jaap  

17032016 
 
21052016 
 
19052016 
23062016 
20102016 

095 Brief aan de gemeente met het verzoek vaker 
zwerfvuil te komen opruimen. 
De brief zal nog verstuurd worden. 
De brief is nog niet uitgegaan. Het onderwerp zal in 
de volgende vergadering opnieuw besproken worden. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Aangekaart tijdens het veldbezoek van B&W 
(woensdag 5 oktober). 

Jaap  

17032016 
 
 
21052016 
19052016 
 
 
 
23062016 
 
20102016 

096 Brief aan de gemeente. Zorgen uiten over ontstane 
situatie rondom de ouderenzorg en vragen welke 
acties de gemeente onderneemt. 
De brief is verstuurd. 
Wethouder Blonk heeft verzocht specifieke 
voorbeelden aan te dragen m.b.t. de (ouderen)zorg in 
de regio. Dhr. Lashley heeft Mevr. Ten Boekel 
verzocht met een inventarisatie te komen. 
Punt agenderen voor de Dorpsraadvergadering van 
september. 
Niet geagendeerd voor september dus nu dit punt 
agenderen voor de Dorpsraadvergadering van 
november.  

Jaap   

17032016 
 
 
21042016 
 
 
19052016 
 
 
 
23062016 

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. 

Jaap  
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20102016 Geen nieuwe informatie. 

17032016 
 
 
21052016 
 
 
19052016 
 
 
23062016 
 
 
 
 
 
20102016 

098 De architect van de trap, Dhr. Rob van Wijk, voor een 
volgende keer uitnodigen om een toelichting te 
geven. 
Dhr. Van Wijk is niet langer het aanspreekpunt omdat 
zijn taken zijn afgerond. Over dit onderwerp zal de 
gemeente nu benaderd moeten worden. 
Punt meenemen bij werkbezoek van B&W aan 
Callantsoog. 
Onveiligheid (gladheid, stuifzand) en ontbreken van 
voldoende verlichting van de nieuwe trap. Er hebben 
zich al een aantal valpartijen voorgedaan met 
behandeling in het ziekenhuis tot gevolg. Enkele 
gewonden hebben de gemeente aansprakelijk 
gesteld. Dhr. Buzink en Dhr. Van der Veek zullen na 
de vergadering de situatie ter plaatse gaan bekijken. 
Aangekaart tijdens het veldbezoek van B&W 
(woensdag 5 oktober). 

Jaap  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21042016 
 
 
19052016 
 
23062016 
 
 
20102016 

099 Brief aan de gemeente met het verzoek toelichting te 
geven over de verlichting op parkeerplaats Kiefteglop. 
De verlichting brandt de hele avond/nacht.  
Punt meenemen bij werkbezoek van B&W aan 
Callantsoog. 
Dhr. Van der Veek zal zijn contacten binnen de 
gemeente aanspreken om e.e.a. te bespoedigen. 
Punt aanhouden. 
Aangekaart tijdens het veldbezoek van B&W 
(woensdag 5 oktober). 

Jaap  

19052016 
 
 
23062016 
20102016 

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. 

Kees  

23062016 
 
 
20102016 

103 Dhr. Van Vuure benaderen met de vraag of hij zijn 
plannen voor de verbouw van AH met de DR wil 
delen.    
Dhr. Van Vuure was aanwezig tijdens de 
informatieavond op vrijdag 7 oktober jl. 

 GEREED 

20102016 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. 

Marcel nieuw 

20102016 105 Contact opnemen met Dhr. Beemsterboer over 
afsluiting van de Zeeweg voor vrachtverkeer 

Anneke nieuw 

20102016 106 Brief aan de gemeente over de gevaarlijke situatie 
voor fietsers Abbestederweg/Kruisweg. 

Kees nieuw 

 
10. Rondvraag 

Dhr. Deekens; 
- De kerkverlichting gaat al om 5 uur aan en dat loopt niet synchroon met de 

klok/verlichting van de lantaarnpalen. Dhr. Landman geeft aan dat afstelling van het 
kerklicht via een GPS signaal gaat.  

Dhr. Meijer; 
- Fietste onlangs, tegen de wind in, richting Camperduin en heeft genoten van de prachtig 

aangelegde nieuwe natuur en de lagune. 
Dhr. Landman 
- Is nog steeds in afwachting van een mail van Dhr. Marinus. Deze zou door Dhr. Lashley 

worden doorgestuurd. Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley heeft dit even stil gelegen 
maar hij zal de mail doorsturen.  
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- Leest met veel plezier de notulen van de DR. 
Mw. Mooy; 
- Vraagt hoe het staat met de parkeermogelijkheden op het stukje ‘bollengrond’ dat zou 

worden aangekocht door Natuurmonumenten. Is het stuk grond al aangekocht?  
Mw. Brouwer; 
- Leest  in de krant dat de inzameling van plastic via aparte containers een succes te 

noemen is. Het is verbazingwekkend hoeveel plastic afval men produceert en hoe 
weinig ‘grijs’ afval er overblijft. 
 

11. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 17 november 2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 2016, altijd op donderdag, 19.30 uur, 
Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

21 januari 23 juni 

18 februari 15 september 

17 maart 20 oktober 

21 april 17 november 

19 mei  15 december 

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 


