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

  
Datum: Donderdag 15 november 2018 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Betty Bracht, Karin Brouwer, Kees Buzink, Thijs Deekens, 

Cees Hoep, Marcel Meijer, Anneke Mooy 
 

Afwezig: Odette Dinkla m.k. 

  

1. Welkom en mededelingen 

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

Dhr. Hoep heeft zich aangemeld als nieuw Dorpsraad lid en stelt zich kort voor. 

De vergaderdata voor 2019 zijn vastgelegd. Elke 3e donderdag van de maand om 19.30 uur 

m.u.v. juli en augustus. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Gelegenheid tot inspreken 

Plan ’t Hof van Callantsoog; 
- Dhr. Klaas Johannes (senior architect) en Dhr. Coen Zuurbier (projectontwikkeling) zijn 

aanwezig om een eerste opzet van plan ‘t Hof van Callantsoog te presenteren. Het idee 
is ontstaan na de inloopavond van afgelopen maart over (sociale) woningbouw in 
Callantsoog. Het betreft 2x16 duurzame woningen voor de 55+ doelgroep. Uiteraard 
moet gekeken worden naar haalbaarheid etc. De juiste plek om dit plan verder te 
bespreken is in de klankbordgroep. Dhr. Kirstein zal beide heren in de klankbordgroep 
introduceren. Het plan is ook gepresenteerd aan Dhr. Peter van Vuure (projectleider van 
de gemeente). De DR is onder de indruk van het plan en wenst de heren veel succes. 

Dhr. Drieenhuizen; 
- vraagt naar de 2 euro per inwoner te besteden aan burgerinitiatieven. De wens van de 

gemeente is om beheer en toewijzing van dit geld bij de Dorpsraden onder te brengen 
echter de DR heeft te kennen gegeven die verantwoordelijkheid niet te willen dragen 
maar dat graag over te laten aan de gebiedscoördinator. Uiteraard kunnen ideeën voor 
besteding van het geld wel bij de DR worden aangedragen. Zij zorgen er dan voor dat 
de ideeën bij de juiste persoon terecht komen. Het is niet geheel duidelijk wie het beheer 
gaat voeren over het geld voor de inwoners van Groote Keeten. De gebiedscoördinator 
zou hier meer over kunnen vertellen. Hij schuift de volgende keer aan. 

- Jaarlijks ontvangt elke Dorpsraad of wijkpanel een subsidie van de gemeente. Dit 
subsidiebedrag staat los van de 2 euro per inwoner. 
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4. Vaststellen notulen van 18 oktober 2018 
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 notulen in CC. 
 

5. Ingekomen en uitgaande post 
Uitgaande: 
- Brandbrief aan Burgermeester, wethouders, fractievoorzitters en andere Dorpsraden 

Er is een brandbrief gestuurd omdat verschillende, door de DR aangedragen, punten en 
problemen niet worden opgevolgd. Van de Burgermeester is een reactie ontvangen. Zij 
was geschrokken te horen dat veel punten niet worden opgevolgd maar meldde ook dat 
er aan verschillende punten wel wordt gewerkt. Zij heeft de verschillende punten 
opnieuw onder de aandacht gebracht van haar ambtenaren.  

- ANWB bewegwijzering Dorpsweg/Abbestederweg 
Opnieuw is contact opgenomen met de bewegwijzeringsdienst. Ditmaal is toegezegd dat 
er actie genomen zal worden. De DR zal vinger aan de pols houden. Zie ook actie 171. 

Ingekomen: 
- Reactie en antwoorden Burgermeester; 

Zie boven bij uitgaande. 
- C. Butter voortgang Zuidschinkeldijk; 

Er zijn wel enkele ontwikkelingen maar het verloopt allemaal niet snel. Op overheid.nl 
was te lezen dat er een nieuwe aanvraag is gedaan.  

- Nieuwsbrief ‘Langer Thuis wonen in Schagen’; 
In de nieuwsbrief is te lezen dat een stuurgroep 6 acties heeft geformuleerd waar de 
komende tijd aan gewerkt zal worden: 
1. een vast gezicht bij de zorgverlening, minder mensen om het bed en minder 

verschillende gezichten; 
2. informatie over voorzieningen in de dorpen, o.a. sociale kaart; 
3. eigen regie i.v.m. ziekte en beperkingen; 
4. toegankelijke hulp bij aanpassen woning; 
5. hulp bij het veilig maken van de woning;  
6. elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen, dit project is inmiddels van 

start gegaan in Huys ten Oghe (Samen Meedoen in Callantsoog). 
De DR moedigt dit initiatief aan. Mooi dat men iets doet voor de ouderen. De DR zal 
vinger aan de pols houden via de werkgroep ouderenbeleid. 

- Gebiedscoördinator Callantsoog; 
Dhr. Nop van Warmerdam is de gebiedscoördinator voor Callantsoog en Groote Keeten. 
Voor zover bekend heeft een gebiedscoördinator geen bevoegdheden. Op de website 
van de gemeente is te lezen welke taken de gebiedscoördinator heeft.                          
Dhr. Van Warmerdam schuift de volgende keer aan. 
De gebiedscoördinator heeft een breed netwerk binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. 
Wanneer inwoners een initiatief hebben om de leefbaarheid in hun buurt of dorp te vergroten, 
kunnen de initiatiefnemers de hulp van de gebiedscoördinator inzetten zodat de juiste mensen 
met elkaar in gesprek gaan, en dat de juiste procedures worden opgestart. Ook zorgen zij dat 
hun expertise tot beschikking van de inwoners staat. Zo kunnen inwoners hun ideeën sneller 
realiseren en kunnen zij beter tal van mogelijkheden benutten om hun idee uit te voeren. De 
gebiedscoördinator kan er tevens voor zorgen dat er verbinding is tussen organisaties onderling 
en tussen de bewoners onderling, maar ook tussen hen en die organisaties. Wij zijn aanwezig en 
benaderbaar in uw dorp. We luisteren naar uw vraag of idee en denken mee in oplossingen wij 
brengen u in één keer met de juiste persoon in contact en zorgen voor coördinatie binnen de 
gemeente, zodat u sneller antwoord heeft en met uw idee aan de slag kunt.  

- Klacht Overal Flex Connexxion (Seniorenpartij); 
Er is een brief ontvangen van een mevrouw die een klacht heeft ingediend over Overal 
Flex van Connexxion. Er zijn veel meer klachten. De DR roept iedereen op om klachten 
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te blijven melden. De DR zal een oproep plaatsten in de Omroeper en de komende tijd 
de ontwikkelingen op de voet volgen. De brief is doorgestuurd naar andere fracties o.a. 
de Seniorenpartij en de SP. Zie actie 188. 

- Reactie van de gemeente (P. Mulder) openbare toiletten; 
Er is een reactie ontvangen van de gemeente maar deze is nogal onduidelijk. In ieder 
geval is vernomen dat er geen openbare toiletvoorziening zal komen in seizoen 2019. 
Voor seizoen 2020 is nog niets te melden. De gemeente wil eerst grondig onderzoek 
doen om extra kosten en uitlopen van een eventueel project te voorkomen. Mw. Bracht 
zal bij de gemeente blijven aandringen op duidelijkheid.  

- Handhaving onderverhuur C. Butter/FB; 
In de woonomgeving van Dhr. Butter wordt een huurhuis onderverhuurd. Dit is volgens 
de wet niet toegestaan tenzij er toestemming is van de hypotheekverstrekker. De situatie 
is bekend bij de gemeente en zij doen momenteel een onderzoek. Het onderzoek zal 
moeten worden afgewacht. De DR kan hierin niets betekenen. 

 
6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Betty Bracht 
Alle zaken m.b.t. het penningmeesterschap zijn nu overgedragen aan 
Mw. Bracht. 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  

 Mw. Mooy, Mw. Bracht en Dhr. Meijer hebben op 13 november jl. 
met B&W gesproken. 

 Dhr. Witte van het Hoogheemraadschap zal op 20 december met 
Dhr. Van Dijk aanschuiven om een toelichting te geven over de 
staat van strand en duinen. Zie ook actie 169. 

 heeft nogmaals gemeld dat de gemeente verantwoordelijk is en blijft 
voor de strandslagen en de veiligheid hieromtrent. Zij doen er 
verder goed aan goede voorzieningen te treffen voor toegang tot 
strandslag Voordijk voor rolstoelen, rollators, kinderwagens etc. 

 heeft contact opgenomen met Dhr. Hanse van Rijkswaterstaat 
n.a.v. de metingen op het strand. Dhr. Hanse komt in de 
Dorpsraadvergadering van februari of maart graag een algemene 
toelichting geven. Mogelijk dat een nieuwe zandsuppletie moet 
worden uitgevoerd. 

 op 16 november is er een informatieavond over kust en beheer in 
het dorpshuis. Over enkele weken volgt nog een filmavond. 
Informatie is te vinden in de Omroeper. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

 heeft zorgen over de situatie in het zorgcentrum. Er was onlangs 
een oproep voor een reanimatie maar toegang was niet mogelijk 
(deur op slot), de code was niet bekend, Mw. Ten Boekel zal nog 
nagaan wat er precies gebeurd is. 

 het gezamenlijk koffiedrinken ofwel ‘Samen meedoen’ is van start 
gegaan. Het moet nog wel even zijn beslag en bekendheid krijgen.  

 de SPAR uit ’t Zand bezorgt nog steeds boodschappen in 
Callantsoog. Het bekendmaken gaat vooral via mond-tot-
mondreclame. De boodschappendienst is een succes te noemen, er 
maken veel mensen gebruik van.  

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

 Stefan Weij is de nieuwe voorzitter van de Hyksos. Activiteiten 
vinden plaats tijdens de schoolperiode. In de zomer zijn er geen 
activiteiten. 
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 Skatepark: De gemeente heeft aangegeven dat zij een 
skatetoestel/skatebaan beschikbaar hebben welke geschikt is. 
Dhr. Meijer heeft hen gewezen op het aanvragen van een 
omgevingsvergunning. De vergadering van a.s. dinsdag is 
uitgesteld omdat er meer tijd nodig is. Als locatie wordt nog steeds 
gedacht aan het handbalveld. E.e.a. zal ook op overheid.nl komen 
te staan.  

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
Het lijstje met verkeerspunten zal worden toegestuurd aan de 
gebiedscoördinator Dhr. Nop van Warmerdam. 

PR en 
Communicatie 

Kees Buzink en Betty Bracht 
Geen bijzonderheden. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens 

 Op 13 november jl. is het bestuur van de ondernemersvereniging 
afgetreden. Er zijn 5 nieuwe kandidaat bestuursleden. Het huidig 
bestuur treedt af op de volgende ledenvergadering medio februari 
2019.  

 De kerstverlichting is geplaatst, de kerstboom volgt en mogelijk ook 
het avondje met muziek, glühwein en kampvuur maar dat is 
afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Sociale 
woningbouw  

Alex Kirstein en Betty Bracht 
 in de klankbordgroep zijn op dit moment 11 mogelijke bouwlocaties 

voor permanente bewoning in beeld. Met behulp van een 
keuzematrix zal men tot een top 3 komen. 

 de tekeningen van plan ’t Hof van Callantsoog (zie bij agendapunt 
3) zullen worden meegenomen naar de volgende klankbordgroep. 

 Dhr. Hoep heeft contact gehad met firma De Geus i.v.m. de 
ontwikkeling hoek Abbestederweg/Duinroosweg. Men wil in mei 
2019 van start gaan met de bouw. De vergunningsaanvragen 
worden deze week ingediend bij de gemeente. Dhr. Hoep heeft    
Dhr. Beemsterboer verzocht enige druk uit te oefenen.  

 de Dixiebar zal binnenkort (eind 2018/begin 2019) gesloopt worden. 
Niet lang daarna zal begonnen worden met de bouw van woningen.  

 
 
7. Voortgang en vaststellen actielijst 
 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
21042016 
21062018 
 
 
 
20092018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18102018 
 
 

077 Boskerpolder, ontwikkeling Droomparken: 
De vier, door Droomparken georganiseerde, 
werkbijeenkomsten, voor omwonenden en andere 
betrokkenen en belanghebbenden zijn bijna afgerond. De 
geluiden tot nu toe zijn positief. 
Op de onlangs gehouden raadsvergadering heeft de DR 
ingesproken. Het was jammer en teleurstellend te 
constateren dat er toch nog mensen negatief waren 
ondanks dat alle mogelijkheden geboden zijn deel te 
nemen aan diverse discussies/werkgroepen etc. Op dit 
moment ligt de ontwikkeling van het park echter stil. Eerst 
moet er een advies gegeven worden aan de regering over 
PAS (ommissie). Daarna kan men verder met het 
ontwikkelen van het park maar het tijdspad is onduidelijk. 
Dhr. Meijer zal de komende tijd contact houden met de 
communicatie-afdeling van Droomparken.   
Dhr. Meijer zal contact opnemen met de communicatie-
afdeling van Droomparken om een status op te vragen 
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15112018 

mbt het terugtrekken van de bouwaanvraag voor 
Boskerpolder.  
Dhr. Meijer zal terugkoppelen aan Dhr. Hoep.  
Droomparken neemt een afwachtende houding aan nu de 
kwestie bij de Raad van State/Europa ligt. Dhr. Meijer zal 
de volgende keer een update verzorgen. 

 
 
Marcel 

19042018 
 
 
17052018 
 
21062018 
20092018 
 
 
18102018 
 
15112018 

112 Situatie bij H&G Exporttractors:  
Dhr. Meijer en Dhr. Buzink zullen contact opnemen met 
Mevr. Van Kampen en vragen naar de actuele status. 
Mevr. Van Kampen heeft uitgezet binnen haar organisatie. 
Beantwoording te verwachten na de formatie. 
Aanhouden. 
Dhr. Meijer heeft de loods in aanbouw bekeken. De vraag 
is of de loods groot genoeg is voor alle machines. De DR 
zal bij Mw. Van Kampen om een update vragen.  
De DR heeft een update gevraagd maar deze is (nog) niet 
ontvangen.  
Dhr. Meijer zal Dhr. Van Warmerdam uitnodigen om 
samen een bezoek te brengen aan H&G Exporttractors. 
Dit zal dan namens de DR de laatste keer zijn want deze 
kwestie loopt al enige tijd zonder dat er sprake is van 
voortgang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel 

 

16032017 
19042018 
17052018 
21062018 
 
20092018 
 
 
18102018 
15112018 

129 Situatie bij Restaurant Brasil  
Mevr. Van Kampen heeft uitgezet binnen haar organisatie. 
Beantwoording te verwachten na de formatie. 
Mevr. Van Kampen zal nu een mail sturen naar 
handhaving. Ze had dit punt even over het hoofd gezien. 
Afdeling handhaving (BOA’s), hebben situatie bekeken en 
zij vonden het wel in orde. De DR zal de BOA’s uitnodigen 
voor een volgende dorpsraadvergadering. 
Dhr. Buzink zal de BOA’s uitnodigen.  
Mw. Mooy zal Dhr. Van Warmerdam uitnodigen om samen 
een bezoek te brengen aan Restaurant Brasil. Dit zal dan 
namens de DR de laatste keer zijn want deze kwestie 
loopt al enige tijd zonder dat er sprake is van voortgang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees 

 

20042017 
15112018 

133 Halfpipe/skatepark. 
 Zie update bij agendapunt 6, jeugdbeleid. 

 
Marcel 

 

21092017 
17052018 
 
 
21062018 
 
 
20092018 
18102018 
15112018 

150 Verkeerspunten:  
De provincie heeft toegezegd een onderbord te plaatsen 
met de tekst ‘pas op fietsers’. Mbt de andere punten geen 
voortgang. 
Het onderbord is geplaatst. Mbt de andere punten, vlucht-
heuvel nabij de Voordijk, de lantaarnpaal aan de 
Jewelweg etc., geen voortgang. Aanhouden. 
Aanhouden. 
Aanhouden en bespreken op 13 november. 
Aanhouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees/ Anneke 

 

15032018 
 
19042018 
17052018 
21062018 
 
 
20092018 
 
 
18102018 
 
 
 

169 Melding maken bij de gemeente dat strandopgang 
Voordijk nauwelijks toegankelijk is wegens het vele zand.  
De strandopgang is nog steeds slecht begaanbaar.         
Dhr. Buzink zal de melding maken. 
Dhr. Buzink zal de melding maken. Dhr. Beemsterboer 
heeft ook een notitie gemaakt. E.e.a. in het kader van 
toegankelijkheid en veiligheid bij calamiteiten.  
Dhr. Meijer zal de gemeente contacten en hen nogmaals 
melden dat zij verantwoordelijk zijn voor de strandslagen 
en de veiligheid hieromtrent.  
Dhr. Meijer heeft gesproken met Dhr. Glas van de 
gemeente en gemeld dat zij verantwoordelijk zijn en 
blijven voor de strandslagen en de veiligheid hieromtrent. 
Dhr. Glas heeft toegezegd dat er halverwege 
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15112018 

strandopgang Voordijk een bankje wordt geplaatst, verder 
zal hij ook kijken naar de verlichting aldaar. Dhr. Meijer zal 
Dhr. Glas nog melden dat het bankje van strandopgang 
Seinpost in slechte staat verkeert.  
Dhr. Witte van het Hoogheemraadschap komt samen met 
Dhr. van Dijk de volgende keer een toelichting geven over 
de staat van strand en duinen. 

 
 
 
 
 
Kees/Marcel 

19042018 
 
 
17052018 
 
21062018 
 
 
20092018 
 
 
18102018 
15112018 

171 Contact opnemen met de ANWB en melden dat het  
ANWB bord ter hoogte van de Zandweg behoorlijk 
verroest is klappert bij harde wind. 
Een extern bedrijf gaat hier tegenwoordig over. Zij zullen 
het bord beoordelen/repareren/vervangen. 
Melding doorgegeven aan de nationale bewegwijzerings-
dienst. De Dorpsraad heeft een volgnummer gekregen en 
de dienst zal het verder gaan opvolgen. 
Het bord is nog niet vervangen/verstevigd o.i.d. Dhr. 
Buzink zal contact opnemen en vragen om een update.  
Inmiddels is een foto gestuurd aan de bewegwijzerings-
dienst maar een reactie is nog niet ontvangen. 
Opnieuw is contact opgenomen met de bewegwijzerings-
dienst. Ditmaal is toegezegd dat er actie genomen zal 
worden. De DR zal vinger aan de pols houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees 

 

19042018 
 
17052018 
 
21062018 
 
 
20092018 
 
 
18102018 
 
 
15112018 

172 Contact opnemen met de gemeente/Dhr. Van der Veek 
ivm snoeien van bomen ter hoogte van Warande 5. 
Het snoeien van de bomen is uitgevoerd maar kan beter. 
De gemeente zal hier opvolging aan geven. 
Geen voortgang. Dhr. Buzink zal nogmaals een mail 
sturen. Dit keer naar Dhr. Heddes (Dhr. Beemsterboer in 
cc). De bomen moeten flink uitgedund worden.  
De situatie is onveranderd. De bomen groeien nu 
helemaal over de tuin heen. Ze moeten echt uitgedund 
worden. Het betreft 7 bomen. De DR zal in actie komen. 
Hoveniersbedrijf B. Koks gaat bekijken of en hoe zij de 
bomen kunnen snoeien. Wie hiervoor opdrachtgever is 
moet wel eerst duidelijk worden. 
Dit onderwerp is besproken tijdens het overleg met B&W 
op 13 november jl. Het heeft de aandacht van de 
gemeente. Actiepunt nog even aanhouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees 

 

19042018 
 
 
17052018 
 
21062018 
20092018 
18102018 
15112018 

173 Navraag doen bij de gemeente aangaande het bord 
‘fietsers afstappen’ strandopgang Abbestede. De fietsers 
racen het duin af wat gevaarlijke situaties oplevert. 
Contact opnemen met de gemeente, het bord ‘fietsers 
afstappen’ moet teruggeplaatst worden. 
Dhr. Buzink zal de brief uitsturen. 
Dhr. Buzink zal de brief uitsturen. 
Dhr. Buzink zal de brief uitsturen. 
Dit actiepunt zal worden opgenomen met                       
Dhr. Van Warmerdam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kees 

 

17052018 
 
 
 
21062018 
20092018 
 
 
 
18102018 
15112018 

176 Contact opnemen met de gemeente/groenvoorziening 
aangaande de bomen op parkeerplaats Kiefteglop. 
Weghalen of vervangen onder garantie van de 
leverancier. 
Brief is uitgestuurd. De DR is in afwachting van antwoord. 
Inmiddels zijn de bomen verwijderd of gedeeltelijk 
verwijderd en vervangen. Ook de bomen die de komende 
tijd doodgaan zullen worden vervangen. Dit alles onder 
garantie van de leverancier. 
Aanhouden. 
Dit onderwerp is besproken tijdens het overleg met B&W 
op 13 november jl. Het heeft de aandacht van de 
gemeente. Actiepunt nog even aanhouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees 
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21062018 
 
20092018 
 
 
18102018 
 
15112018 

177 De gebiedscoördinator (o.a. voor de strandopgangen) 
uitnodigen voor een komende Dorpsraadvergadering. 
Er is contact gelegd. De gebiedscoördinator zou graag 
met de DR praten maar niet tijdens een openbare 
Dorpsraadvergadering.  
Mw. Mooy en Dhr. Meijer zullen contact opnemen met de 
gebiedscoördinator voor verdere afstemming. 
De gebiedscoördinator is Dhr. Nop van Warmerdam. Hij 
zal de volgende keer aanschuiven. 

 
 
 
 
 
 
 
Kees 

 

18102018 
 
15112018 

187 Folder over ‘dementievriendelijke gemeente Schagen’ op 
de website DR plaatsen. 
Dhr. Buzink zal de folder nog plaatsen. 

 
 
Kees 

 

15112018 188 Oproep in Omroeper plaatsen om klachten en ervaringen 
over de busverbindingen te (blijven) melden bij de DR. 

Kees nieuw 

15112018 189 Bij de gemeente nagaan of het mogelijk is dezelfde 
verlichting, zoals bij de strandopgang St. Maartenszee is 
gerealiseerd, ook in Callantsoog te realiseren. 

Kees nieuw 

15112018 190 Update geven mbt ontwikkelingen voetpad tussen 
Callantsoog en het Zwanenwater. 

Marcel nieuw 

 
10. Rondvraag 

Dhr. Hoep; 
- ziet graag verlichting bij de strandopgangen zoals bij St. Maartenszee is gerealiseerd 

(lage paaltjes met verlichting op zonne-energie) Dhr. Meijer zal nagaan of dat voor 
Callantsoog ook mogelijk is of in de planning staat. Zie actie 189. 

Dhr. Meijer; 
- tijdens het gesprek met B&W op 13 november jl. is nogmaals gemeld dat er geen 

voetpad is tussen Callantsoog en het Zwanenwater. Dit is een onveilige situatie omdat 
voetgangers noodgedwongen gebruik maken van het fietspad. B&W gaat hierover 
contact opnemen met o.a. de provincie en Natuurmonumenten. Een aantal jaren 
geleden heeft landschapsarchitect Dhr. Van Wijk hiervoor een mooi plan gepresenteerd. 
Dhr. Meijer komt hier de volgende keer op terug. Zie actie 190.  

- als positief punt is te noemen dat op strandslag Abbestee het bankje en de 
fietsenstalling vernieuwd zijn.  

Dhr. Drieeenhuizen; 
- stelt voor om de betonblokken op de Zwarteweg te vervangen door een klappaal of 

slagboom. Onlangs kon de hulpverlening zijn weg niet vervolgen. Iemand uit de zaal zal 
de DR in contact brengen met de eigenaar van deze weg. 

Dhr. Van Egmond; 
- vraagt aandacht voor woningen die vaak leeg staan omdat ze als 2e woning zijn 

aangeschaft. Er kunnen beperkingen gesteld worden op zogenaamde 2e woningen, dat 
wordt al in verschillende gemeenten gedaan. Maar ook hier speelt handhaving een 
belangrijke rol. Dhr. Kruger reageert uit de zaal en geeft aan wel actie te willen 
ondernemen. Dhr. Van Egmond en Dhr. Kruger zullen dit verder samen oppakken.  

Dhr. De Haan; 
- heeft het onderwerp brandveiligheid in maart 2015 aan de orde gesteld. Hij vraagt of de 

DR inmiddels een plan van de gemeente heeft ontvangen. Dhr. Groot reageert uit de 
zaal en geeft aan dat er een gemeentelijk plan bestaat wat aan het einde van dit jaar 
wordt herzien en zo nodig herschreven.  

- vraagt of het pand waarin de Hyksos gevestigd is blijft bestaan. Het antwoord is ja. In 
1978 heeft het pand de bestemming jeugdsoos gekregen en dat is nog altijd 
onveranderd.  

- is nog steeds vrijwilliger voor Wonen Plus Welzijn maar zijn werkgebied voor 
huisbezoeken is Tuitjenhorn geworden. Er is nog geen vrijwilliger aangesteld voor 
Callantsoog. 
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Dhr. Butter; 
- vraagt of er overal ledverlichting in de lantaarnpalen komt? De gemeente Schagen heeft 

een planning om alle verlichting om te zetten naar ledverlichting. Het advies blijft staan 
dat als er een lantaarnpaal defect is men het beste Bel&Herstel kan contacten. 

 
11. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 20 december 2018.  
 

 
 
 
 
 

Vastgestelde data 2019: 
 
 
 
 
 
 

Data 2018, altijd op donderdag, 19.30 uur, Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

18 januari 15 maart 17 mei 20 september 15 november 

15 februari 19 april 21 juni 18 oktober 20 december 

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 


