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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 16 februari 2017 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Kees Buzink, Thijs Deekens, Jaap Lashley, 

Marcel Meijer en Anneke Mooy. Vanuit de gemeente zijn aanwezig Wethouder 
Jelle Beemsterboer en Projectleider Eef Franke. 
 

Afwezig: Adam Landman m.k., Robbert van der Zee 

 
1. Welkom en mededelingen 

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Mevr. Meijering 
- Is van de regionale kunstgroep Zijpe en introduceert de kunstenares Cobi Dierikx.  

Mevr. Dierikx is de beeldend kunstenaar en heeft voor Callantsoog het kunstwerk 
doorkijkboom (3 meter hoog) ontworpen. Mevr. Dierikx is erg blij met de gekozen locatie 
bij de ingang van parkeerplaats Kiefteglop. Nu volgt een crowdfundactie en als er 
voldoende financiën binnen zijn dan kan het kunstwerk geplaatst worden voor of tijdens 
de kunstroute Zijpe aan Zee (1 t/m 17 september). www.doorkijkboomcallantsoog.nl 

Dhr. P. Drieenhuizen; 
- Bij de vorige zandsuppletie ontstonden op het fietspad van Abbestee tot Voordijk 86 

breuken (dwarsover). De breuken zijn destijds genummerd en bespoten met een 
bepaalde substantie maar de breuken zijn nooit gerepareerd. Een tweede punt is dat 
aan het einde van de Voordijk de strandslag en fietspaden samenkomen in een dal. Bij 
regen blijft daar enorm veel water staan. Dhr. Beemsterboer neemt beide punten mee 
ook omdat de gemeente in de toekomst eigenaar wordt van de strandslagen. 

- Vraagt naar het beleid voor laadpunten voor elektrische voertuigen. Dhr. Beemsterboer 
geeft aan dat men bij de gemeente een aanvraag kan doen voor een oplaadpunt nabij 
de eigen woning. Voor het openbare gebied is nog geen beleid maar men zou 
bijvoorbeeld een laadpunt kunnen realiseren op de parkeerplaats Kiefteglop of 
Abbestee. Beter nog in de blauwe zone zodat eigenaren gemotiveerd worden om hun 
voertuig na een bepaalde tijd te verplaatsen. Dhr. Beemsterboer neemt dit mee.  

- Geeft aan dat openbare toiletten en douchegebouwen wel worden meegenomen in de 
ontwerpplannen van Petten maar in Callantsoog wordt een openbaar toilet en 
douchegelegenheid node gemist. Het hoort bij een moderne badplaats om een toilet- en 
douchegelegenheid aan te bieden aan de vele toeristen die Callantsoog bezoeken. Het 
is gewoon een MUST. Dhr. Beemsterboer neemt dit mee.  

 

http://www.doorkijkboomcallantsoog.nl/
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- Heeft een beterschapskaartje voor Dhr. Klant meegenomen. Dhr. Klant heeft eerder dit 
jaar een ongeval gehad met de fiets en is nu aan de beterende hand. De Dorpsraad zal 
de kaart mede ondertekenen. 

Dhr. Kooijman 
- Geeft aan dat 1,5 week na zijn opmerking in de Dorpsraad over het veegbeleid in Groote 

Keeten alles is aangeveegd en ontzettend schoon is achtergelaten. Complimenten en hij 
hoopt dat er vanaf nu vaker geveegd gaat worden. 

- Omdat er veel (ongeveer 200) paardenstallingen zijn in Groote Keeten geeft hij de tip 
mee om een speciale paardenopgang/ruiterpad richting strand te maken, ook ivm 
mestoverlast. De gemeente zou in gesprek moeten gaan met de ruitervereniging en 
overige paardenorganisaties om na te gaan hoe zij daarin staan. De strandslagen gaan 
t.z.t. wel over naar de gemeente (erfpacht) maar Landschap Noord-Holland blijft de 
eigenaar. Dhr. Beemsterboer neemt dit mee. Handhaving, o.a. mbt mest, valt onder de 
burgermeester.  

Mw. Ten Boekel; 
- Is zeer, zeer ontevreden over het sneeuwvrij maken en de gladheidsbestrijding van de 

openbare weg in Callantsoog en in Groote Keeten. Dhr. Deekens vult aan dat het 
fietspad tussen tussen de Zuidschinkeldijk en Zeeweg spiegelglad was.  
Dhr. Beemsterboer neemt dit mee.  

Dhr. Hoep; 
- Heeft een poosje geleden een oproep geplaats in de Omroeper om met hem mee te 

denken over de invulling van de hoek Duinroosweg/Abbestederweg. Dhr. Hoep heeft 
inmiddels een plan opgezet en dit gepresenteerd en besproken met de eigenaar van de 
grond, aannemer De Geus, en de wethouder. Ook heeft hij een buurtonderzoek gedaan 
en louter positieve reacties ontvangen. Dhr. Hoep heeft een maquette gemaakt en laat 
dit aan de Dorpsraad en aanwezigen zien. Zijn plan behelst een gebouw van 2 lagen 
waarbij de onderste laag beschikbaar is voor commerciële invulling (bv. detailhandel/ 
supermarkt). De 2e laag is bestemd voor huurappartementen (zonder balkon), voorzien 
van lift, dakterras en een gezamenlijke binnentuin. De parkeervoorziening voor beide 
lagen zal onder het gebouw zijn. De Dorpsraad is positief over het plan en ziet met 
belangstelling de verdere ontwikkelingen tegemoet.   

 
4. Vaststellen notulen van 19 januari 2017 

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. 
 

5. Ingekomen en uitgaande post 
- Kuilen Westerweg. Zie actie 121. 
- Maaibeleid Staatsbosbeheer. Zie actie 108. 
- E-Fiber. Het aantal aanmeldingen voor glasvezel bleef steken rond de 10% terwijl de  
  doelstelling 40% was. Men kan concluderen dat het in Callantsoog niet leeft maar E-fiber  
  gaat toch proberen om meer deelnemers te krijgen. Dhr. Buzink wordt hierover door  
  E-Fiber op de hoogte gehouden en zal de Dorpsraad informeren als er nieuwe  
  Ontwikkelingen zijn.  
- Het Hoogheemraadschap komt niet langs op deze vergadering. Zie verder bij agendapunt  
  6, Kust en Veiligheid. 
- Projectontwikkelaar Franco komt 16/2/2017 langs. 
  Dhr. E. Franke is projectleider bij de gemeente Schagen en hij is aanwezig om het  
  woonplan voor de Dennenweg te presenteren. Het plan omhelst 13 woningen.  
  5 koopwoningen van 190.000 euro, 4 huurwoningen voor vergunninghouders / 
  /statushouders en 4 huurwoningen voor jongeren/ouderen met een huurprijs van 500 euro.   
  Projectontwikkelaar Rotteveel voert het beheer. In maart volgt een openbare informatie-   
  avond in Callantsoog. Daarna wordt het plan in het college besproken en volgt een  
  bewaarronde volgens de geldende procedures. Bij geen bezwaar kan er eind 2017/begin  
  2018 worden aangevangen met de bouwfase van 6 tot 9 maanden. Wordt er bezwaar  
  gemaakt dan kan de bouw met 1 jaar vertraagd worden. De Dorpsraad wil de  
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  informatieavond graag mede organiseren en hieraan actief deelnemen.  
- Onderhoud torenuurwerk kerk Callantsoog. Het uurwerk is verwijderd en wordt  
  gereviseerd. Dit zal ongeveer 7 weken in beslag nemen.  
- Fietsbord Kruisweg. Zie actie 106.  
- Openbare thema-avond over verkeersambities. De avond was druk bezocht en interessant  
  maar wel vrijblijvend. De verkeersambities beslaan een tijdvak van 20 jaar, het is een    
  lange termijn visie van de gemeente op alles wat met verkeer te maken heeft. O.a. de  
  kruispunten St. Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug, het categoriseren van wegen naar  
  functie en daar een snelheid aan koppelen, de snelheid op de N9, de routes van het grote  
  verkeer maar ook fietsroutes, schoolroutes, parkeerregulering etc. Voortbordurend op dit  
  onderwerp komt de Dorpsweg in Callantsoog nog even ter sprake. Deze zou opnieuw  
  bestraat moeten worden met 1 soort bestrating. Ook is er een gevaarlijke situatie in Grote  
  Keeten aan de Achterweg/Helmweg, nabij de uitkijktoren, aan beide kanten.  
  Dhr. Beemsterboer neemt beide punten mee.  
 

6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Adam Landman 

 Wegens afwezigheid van Dhr. Landman geen update.  

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 

 Op woensdag 25 januari is Dhr. Meijer uitgenodigd om op het 
strand aanwezig te zijn ivm de vooroeversuppletie en opspuiten van 
het strand. Aannemer Boskalis, de gemeente, Rijkswaterstaat, het 
Hoogheemraadschap, de strandondernemers en de Dorpsraad 
werden voorgelicht over de zand- en vooroeversuppletie. Het 
project zal 7 weken duren en men werkt 7 dagen 24 uur per dag 
door. Alles gaat in goed overleg met de strandondernemers.  

 Dhr. Meijer heeft gesproken met de projectleider van het 
Hoogheemraadschap over de epoxylaag op de strandhoofden. Men 
is bezig deze laag te verwijderen en de afgebrokkelde stukken op te 
ruimen. Voorlopig zal er geen nieuwe laag aangebracht worden.  

 Dhr. Meijer heeft de muien/stuifgaten onder de aandacht gebracht. 
Hij zal de contactpersoon van het Hoogheemraadschap koppelen 
aan Dhr. Hoep zodat deze hem de muien/stuifgaten kan laten zien. 
Actie 120. 

 De werkzaamheden voor het uitkijkpunt zijn van start gegaan. 

 De werkzaamheden/verbeteringen aan de trap op het Dorpsplein 
moeten nog aanvangen.  

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

 Sneeuwvegen en gladheidsbestrijding. Zie bij agendapunt 3. 

 Het voetpad achter de huisjes bij Op Goeree daar wordt aldoor 
kleiner/smaller. Met de rollator kun je er niet door omdat het pad 
niet goed wordt schoongehouden/geveegd. 

 De DR zal contact opnemen met Hotel Het Zwaantje, Dhr. Grit, 
omdat de afzuiger veel geluid/zingend geluid produceert. Actie 126. 

 Zal contact opnemen met de bedrijfsleider van de AH om praktische 
afspraken te maken voor de boodschappenservice. Zie actie 107. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  
Dhr. Meijer heeft deze maand geen contact kunnen opnemen met de 
Hyksos. Op dit moment dus geen update. 

Nieuws uit de 
gemeentelijke 
commissie-
vergaderingen 

Jaap Lashley 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update.  
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Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
Nog geen reactie ontvangen of activiteit waargenomen mbt de 
geïnventariseerde (verkeers)punten. Dhr. Buzink zal een herinnering 
sturen aan de heren Kok en Glas. Zie verder bij actie 113. 

PR/Communicatie Jaap Lashley 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update.  

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens 

 De volgende activiteiten staan voor komende zomer op de agenda; 
28-05: Visroken 
11-06: Foodfestival 
01-07: Life tafelvoetballen 
09-07: Kunstmarkt (o.v.b.) 
16-07 Oudhollandse en kinderspelen 
21 t/m 23-07: Oog op pop 
30-07: Waterspelen 
05-08: Jazz festival 
06-08: Kinderspelen 
19-08: Tropical festival 
21-08: Brandweer spuitdag (o.v.b.) 

 De gemeente is bezig de precario rechten te herzien. 

Sociale 
woningbouw  

Kees Buzink en Marcel Meijer 

 Zie agendapunt 5, ingekomen en uitgaande post over het bouwplan 
Dennenweg.  

 
7. 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. 
  

20102016 
 
 
 
 
17112016 
15122016 
 
19012017 
 
 
 
 
16022017 

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. 
Dhr. Meijer heeft contact opgenomen. Zie verder bij 
werkgroep Kust en Veiligheid. 
De uitvoerende partij moet nog gekozen worden. Zie 
verder bij werkgroep Kust en Veiligheid. Aanhouden. 
Dhr. Meijer is door het Hoogheemraadschap uitgenodigd 
om woensdag 25 januari op het strand aanwezig te zijn 
ivm de vooroeversuppletie en opspuiten van het strand. 
Van de gebeurtenissen zal hij verslag doen in de 
Omroeper. 
Zie agendapunt 6, Kust en Veiligheid. 

Marcel  

20102016 
 
17112016 
 
15122016 
19012017 
16022017 

106 Brief aan de gemeente over de gevaarlijke situatie voor 
fietsers Abbestederweg/Kruisweg. 
Brief met foto is verstuurd. Verzoek om het bord eerder te 
plaatsen en te verlagen naar leeshoogte van de fietser. 
Nog geen reactie ontvangen. Aanhouden. 
Nog geen reactie ontvangen. Aanhouden. 
De afdeling Veilig Verkeer van de gemeente Schagen 
heeft aangegeven dat het bord op een prima plek staat. 
De Dorpsraad wil dit bespreken met de Fietsersbond.  
Dhr. Buzink zal contact opnemen met de Fietsersbond.  

Kees  

17112016 
 
 
 

107 Dhr. Van Vuure vragen of hij wil meedenken over een 
gratis boodschappenservice voor de ouderen in 
Callantsoog naar het voorbeeld van de supermarkt in         
’t Zand.  

Gerda  
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15122016 
19012017 
 
16022017 

Dhr. Buzink zal dit nog aankaarten bij Dhr. Van Vuure. 
Dhr. Buzink is nog niet in de gelegenheid geweest om dit 
bij Dhr. Van Vuure aan te kaarten.  
Dhr Buzink heeft de bedrijfsleider van AH hierover 
gesproken. Mevr. Ten Boekel zal nu contact opnemen met 
de bedrijfsleider van AH om praktische afspraken te 
maken. 

17112016 
 
15122016 
19012017 
 
 
 
16022017 

108 Bij de gemeente en bij Staatsbosbeheer informeren naar 
de status en het maaibeleid voor 2017. 
De brief is verstuurd. 
Staatsbosbeheer heeft een tekening aangevraagd waarop 
aangegeven staat welke paden er gemaaid moeten 
worden. Niet de gemeente heeft frequentie van het 
grasmaaien verlaagd maar Staatsbosbeheer. 
De gemeente heeft een klein gedeelte van het bos als 
maaigebied. Het overige behoort Staatbosbeheer toe. 
Deze hebben de frequentie verlaagd. Dhr. Buzink zal 
contact opnemen met Staatsbosbeheer. 

Kees  

17112016 
 
15122016 
 
 
 
19012017 
 
 
16022017 

109 Bij de gemeente en Dhr. V. Stam naar status van de 
Dorpsvereniging Grote Keeten vragen. 
De gemeente heeft laten weten dat DV GK subsidie 
ontvangt. Een aantal Dorpsraadleden zullen aanwezig zijn 
bij de algemene ledenvergadering/nieuwjaarsreceptie op 
21 januari.  
Een aantal bestuursleden en dorpsraadleden zullen 
aanwezig zijn bij de algemene ledenvergadering 
nieuwjaarsreceptie op 21 januari. 
Mevr. Mooy en Mevr. Ten Boekel hebben de algemene 
ledenvergadering bijgewoond. Zoals verwacht is de 
Dorpsvereniging Groote Keeten opgeheven. Er is voor 
2017 geen subsidie aangevraagd. Dhr. en Mevr. Kooijman 
zijn nu geregeld aanwezig bij de Dorpsraadvergaderingen 
en vertegenwoordigen Groote Keeten. Er is ook nog een 
andere belangstellende uit Groote Keeten maar deze 
meneer woont in Groningen en zal dus niet alle 
Dorpsvergaderingen kunnen bijwonen.  

GEREED  

17112016 
 
 
15122016 
19012017 
 
 
16022017 

111 Gemeente en de fietsersbond aanschrijven mbt de 
onveilige situatie voor fietsers door de werkzaamheden op 
de verschillende velden/boerenland.  
Brief is nog niet uitgestuurd. Aanhouden. 
De brief is verzonden. de fietsersbond heeft 
geïnventariseerd in de gemeente. De rapportage moet 
nog volgen. 
Idem. 

Kees  

17112016 
 
 
15122016 
 
 
 
 
19012017 
16022017 

112 Bezoek brengen aan H&G Exporttractors om te vragen of 
de opstelling van de machines anders kan om zo de 
verkeersveiligheid te bevorderen. 
Dhr. Meijer en Dhr. Buzink hebben gesproken met de 
ondernemer. Het was een goed gesprek. Er zijn plannen 
voor nieuwbouw/herinrichting zodat de voertuigen droog 
en uit het zicht kunnen staan. E.e.a. kost wel even tijd. De 
DR houdt vinger aan de pols. 
Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Aanhouden. 
Dhr. Meijer heeft een tweede bezoek gebracht aan H&G 
Exporttractors. Hij heeft nogmaals gewezen op de 
gevaarlijke verkeerssituatie, de rommelige aanblik en de 
milieuverontreiniging door het mogelijk lekken van 
brandstof en olie. Mocht de situatie bij een volgend 
bezoek van de Dorpsraad niet aanzienlijk verbeterd zijn 
dan zal de Dorpsraad e.e.a. overdragen aan de 
gemeentelijke handhavers.  

Kees en 
Marcel 
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17112016 
 
 
 
 
 
 
15122016 
 
 
 
 
 
19012017 
 
 
16022017 
 
 
 
 

113 Brief aan gemeente over de drie ‘open’ punten nav het 
veldbezoek van B&W. 
De betonblokken bij Van der Ploeg (burgermeester ook in 
kopiëren); 
Handhaving; 
Plas water op parkeerplaats Kiefteglop. 
De brief is verstuurd.  
De beheerders Guus Kok en Gerard Glas hebben met 
Dhr. Meijer en Dhr. Buzink een rondje gelopen. Er komt: 
Een 2e leuning op de trap; 
Verlichting links en rechts van de trap; 
De treden bovenop zullen worden aangepast. 
Nog geen reactie ontvangen of activiteit waargenomen. 
Dhr. Buzink zal een herinnering aan beide heren sturen en 
ook aangeven dat de verlichting op de parkeerplaats 
Kiefteglop na 22/23 uur wel minder kan. 
Aan de geïnventariseerde punten uit het werkbezoek van 
5 oktober jl. is nog geen start gemaakt. Ook nogmaals 
aandacht voor de plas water en de overdadige verlichting 
op parkeerplaats Kiefteglop. Dhr. Buzink zal een 
herinnering sturen aan de heren Kok en Glas. 

Kees  

15122016 
 
 
 
19012017 
 
16022017 

115 Brief aan de gemeente met verzoek lantaarnpaal te 
plaatsen bij de entree van de Zeereep. Bij inrijden vanaf 
de Abbestederweg is deze gewenst aan de linkerkant.  
Dhr. Buzink heeft het verzoek telefonisch gemeld bij de 
gemeente.  
Aanhouden.  
Dhr. Beemsterboer geeft aan dat de komende 2 jaar alle 
lantaarnpalen worden voorzien van led-verlichting. 

GEREED  

15122016 
 
 
19012017 

116 Bij Bel&Herstel melding maken van de duinrozen nabij 
Hoeve Afrika. Driekwart van het fietspad is hiermee 
begroeid. 
Aanhouden tot de zomer als de duinrozen in bloei staan. 
In de winterperiode is er geen overlast van de duinrozen. 

Kees  

15122016 
 
19012017 
16022017 

117 Mail/gegevens van Dhr. Marinus (november 2015) 
doorsturen aan Dhr. Landman. 
Dhr. Buzink zal de gegevens opzoeken. 
Idem. 

Kees  

19012017 
 
16022017 

118 Ansichtkaart/brief sturen aan de directie van de regionale 
krant voor behoud van een goede regionale krant. 
Gedaan. 

GEREED  

19012017 
 
 
16022017 

119 
 
 
 

Brief sturen aan de gemeente, eventueel ism de 
Fietsersbond, ivm de onveilige situatie voor overstekende 
fietsers op de rotonde nabij de Stolperbrug.  
Inmiddels is een spiegel geplaatst maar niet aan de juiste 
kant. Auto’s en fietsers moeten elkaar wel zien en dat is 
nu (nog steeds) niet het geval. 

Kees  

19012017 
 
 
16022017 

120 Brief sturen aan Rijkswaterstaat ivm de problemen met de 
‘bekleding’ van de strandhoofden. Tevens melding maken 
van de stuifgaten. 
De strandhoofden zijn schoongemaakt en blijven voorlopig 
zo. Dhr. Meijer zal Dhr. Hoep koppelen aan de 
contactpersoon van het Hoogheemraadschap zodat deze 
hem de muien/stuifgaten kan laten zien 

Marcel  

19012017 
 
 
 
16022017 

121 Brief aan de gemeente met het verzoek het pad van het 
Dennenbos naar de hei Jewelweg/Jeweldijk (vaker) te 
vegen en melding maken van de (grote) gaten in de berm 
van de Westerweg. 
Nog geen reactie ontvangen mbt vaker vegen.  

Kees  
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Dhr. Beemsterboer neemt dit mee. De kuilen van de 
Westerweg zullen 2x per jaar onder handen worden 
genomen.  

19012017 
 
 
 
16022017 

122 Brief aan de gemeente en (opnieuw) melding maken van 
de overlast van de driehoeksborden.  
Het probleem is bekend bij de gemeente. Er zijn al diverse 
discussies over gevoerd. Driehoeksborden mogen niet 
zomaar om alle lantaarnpalen worden geplaatst.  

Kees  

19012017 
 
16022017 

123 Brief aan de gemeente. Wat is het veegbeleid in Groote 
Keeten, vooral de Achterweg en Sanderpark. 
Er is tot volle tevredenheid geveegd. Zie bij agendapunt 3. 

GEREED  

19012017 
 
 
16022017 

124 Met Dhr. Van Vuure spreken en hem aanmoedigen aan de  
chauffeurs een A4tje mee te geven met de voorgestelde 
rijroute/plattegrond.  
De DR heeft dit aangekaart maar zonder succes. Dhr. 
Beemsterboer geeft aan hierover met Dhr. Van Vuure te 
zullen bellen.  

Dhr. 
Beemsterboer 

 

19012017 
 
 
 
17022017 

125 De status van de telefooncel op het Dorpsplein nagaan. 
Deze zou maanden geleden al verwijderd worden. (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). 

Anneke neemt nogmaals contact op met haar 
contactpersoon. Mocht zij geen succes hebben dan zal zij 
de hulp inroepen van Dhr. Beemsterboer.  

Anneke  

16021017 126 Contact opnemen met Hotel Het Zwaantje, Dhr. Grit, 
omdat de afzuiger veel geluid/zingend geluid produceert. 

Anneke nieuw 

 
10. Rondvraag 

Dhr. Meijer; 
- Was blij met de sneeuwlaag van afgelopen zondag. Hij heeft genoten. 
Dhr. Deekens; 
- De bewoners van het Dorpsplein hebben geen container voor het plastic afval maar 

maken gebruik van de ‘plastic heroes’ zakken. De zakken worden echter niet meer 
verstrekt door de HVC. Dhr. Beemsterboer neemt dit mee.   

- Geeft de tip mee aan Dhr. Beemsterboer om de trap aan de bovenkant met 1 meter te 
verlagen.  

Dhr. Kooijman; 
- Vraagt naar een infrastructuurplan voor Groote Keeten. Men is nu bezig met het 

gemeentelijke vervoersplan. Het plan is bij Dhr. Beemsterboer niet bekend. Ook niet wat 
er gaat gebeuren met het Sanderpark. 

- Vraagt naar overnachten/huisjes op het strand. Dhr. Beemsterboer geeft aan dat zolang 
het Kustpact van kracht is de gemeente niet meewerkt aan overnachten op het strand.  

- Geeft aan dat ondanks dat de Dorpsvereniging Groote Keeten is opgeheven de 
werkgroepen wel actief blijven, o.a. werkgroep Dorpsplein. De werkgroepen hebben ook 
contact met de gemeente. Mevr. Mooy zou graag zien dat de werkgroepen een 
Dorpsraadvergadering bezoeken om hun werkzaamheden toe te lichten. 

Dhr. Hoep 
- De UMTS mast nabij de tennisvereniging staat er nog (inmiddels 5 jaar) alhoewel deze 

tijdelijk zou zijn is dezes nu permanent geworden. Dhr. Beemsterboer neemt dit mee. 
Dhr. Beemsterboer; 
- Ontvangt vaak mail van de Dorpsraad en zet dat door aan anderen binnen de 

gemeente. Daarna is het van zijn radar af. Is er na drie weken geen reactie dan aub 
even een herinnering aan Dhr. Beemsterboer sturen zodat hij actie kan nemen. Nog 
beter is als Dhr. Beemsterboer de mail CC aan Dhr. Buzink stuurt dan kan hij de acties 
zelf opvolgen.  

- Het project aan de Dorpsweg 28, Dixibar, loopt volop. Binnenkort wordt het onderwerp in 
de raadscommissie besproken en volgt een gelegenheid voor discussie met 
omwonenden. Er is wel een kans dat er een Raad van State procedure volgt. 
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- Kreeg via een SMS uit Groote Keeten het bericht dat daar een graafmachine bezig was 
met werkzaamheden. Het is niet geheel duidelijk waarvoor maar dit heeft de aandacht 
van de gemeente.   

- Dhr. Beemsterboer werkt aan het kernenbeleid en het is hem opgevallen dat de 
grondwaarde in Callantsoog ontzettend hoog is. Er zijn relatief veel dure koopwoningen, 
weinig huurwoningen en de huurwoningen die er zijn vragen een hoge huur. De kansen 
om woningen te ontwikkelen wordt beperkt door quota en natuur. Daarnaast hebben 
veel woningbouwverenigingen hun huurwoningen verkocht. Dhr. Beemsterboer deelt 
onze zorgen mbt sociale woningbouw en blijft zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden.  

Dhr. De Haan; 
- Heeft tijdens het werkbezoek van 2 jaar geleden met wethouders Brakenhoff, Van der 

Veek en 2 ambtenaren de aandacht gevestigd op de situatie van de enige toegangs- en 
uitgangsweg van en naar de wijk M. Mooystraat. Bij calamiteiten is deze weg niet 
voldoende. Er moet echt een ontsluitingsweg komen deze is er nu niet. Er zijn wel 
mogelijkheden om deze te realiseren.  
 

11. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 16 maart 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


