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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 17 januari 2019 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Betty Bracht, Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Kees Buzink, Thijs Deekens, 

Odette Dinkla, Cees Hoep, Marcel Meijer, Anneke Mooy 
 Zie onderaan deze notulen het overzicht van overige aanwezigen. 

 
Afwezig: Alex Kirstein m.k. 

  

1. Welkom en mededelingen 

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Gelegenheid tot inspreken 

Dhr. Nop van Warmerdam, gebiedscoördinator; 

- Dhr. Nop van Warmerdam is de gebiedscoördinator voor Callantsoog en Groote Keeten 

maar ook Sint Maarten en Warmenhuizen vallen onder zijn gebied. Samen met zijn 

collega’s brengen zij bewoners van de gemeente Schagen in contact met de juiste 

personen binnen de gemeente. Op de website van de gemeente is te lezen welke taken 

de gebiedscoördinator heeft. 

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. Zij zijn aanwezig en 

benaderbaar in uw dorp. Zij luisteren naar uw vraag of idee en denken mee in oplossingen Zij 

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.  

Zo nodig schuift de gebiedscoördinator aan bij de dorpsraadvergadering. Dhr. Van 

Warmerdam en zijn collega’s zijn bereikbaar via: gebiedscoordinator@schagen.nl 

Dhr. Meijer, uitleg skatebaan;  

- Dhr. Slippens is aanwezig m.b.t. de skatebaan. Hij is operationeel beheerder speel-

voorzieningen, bomen en oorlogsmonumenten bij de gemeente Schagen. Er is een      

1e tekening gemaakt voor de skatebaan. Het gaat om 2 toestellen, enkele op- en afritten 
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en een rail. Op dit moment is het handbalveld nog in beeld als locatie alhoewel er ook 

stemmen opgaan voor een verplaatsbare skatebaan op het Dorpsplein. Dhr. Slippens 

zal deze mogelijkheid onderzoeken. Omdat de jeugd niet aanwezig is zal Dhr. Meijer 

nog eenmaal de behoefte polsen voor een skatebaan. Dhr. Van Warmerdam wil ook 

graag met de jeugd spreken. Daarna moet de jeugd het zelf oppakken i.s.m. de 

gemeente met ondersteuning van de gebiedscoördinator. De kosten voor een skatebaan 

zijn aanzienlijk en dus is het van belang dat er wel animo voor is en er gebruik van wordt 

gemaakt.  

4. Vaststellen notulen van 20 december 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: 
- Geen. 
Ingekomen: 
- Klachten Overal Flex bus: inmiddels zijn er 8 klachten ontvangen. De dorpsraad zal hier 

verder mee gaan door de media in te schakelen. Verwezen wordt naar de brochure 
‘bestemming bereikt’ over vervoersinitiatieven op het Noord-Hollands platteland: 
https://www.dorpswerknh.nl/publicaties/bestemmingbereikt  

- Bedrag voor burgerinitiatieven: er is een reactie ontvangen van Mw. Kruit (wethouder 
Financiën, Participatie, Sport &Cultuur). Op ons verzoek is het beheer van het 2 euro 
per inwoner bedrag voor inwoners Callantsoog en Groote Keeten ondergebracht bij de 
gebiedscoördinator. Het bedrag wat over is aan het eind van het jaar blijft beschikbaar. 
 

6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Betty Bracht 
Mw. Bracht is bezig de jaarrekening op te maken. De kascommissie 
bestaat uit Dhr. Buzink en Dhr. Meijer.  

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  

 heeft een verzoek gekregen van Mw. Ligthart van de gemeente om 
de benaming bij de 6 strandopgangen te wijzigen van ‘Strand van 
Schagen’ naar ‘Strand van Callantsoog (5x) en Strand van Groote 
Keeten’ (1x). Dhr. Meijer zal dit verder oppakken.  

 dhr. Meijer heeft Dhr. Glas van de gemeente verzocht om samen 
met Dhr. Van Dijk, Landschap Noord-Holland, een oplossing te 
zoeken voor de verlichting van de strandopgangen. Dhr. Meijer zal 
vinger aan de pols houden.  

 in maart volgt een informatieavond/thema-avond over veiligheid 
strand, kust, landschap, staat van strand en duin etc. met 
medewerking van o.a. de gemeente, Hoogheemraadschap, 
Provincie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en andere 
instanties. De organisatie van de avond ligt bij de gemeente.      
Dhr. Meijer heeft contact opgenomen met zijn contact bij de 
provincie Noord-Holland en verzocht twee mensen af te vaardigen 
die bekend zijn met de problematiek in Callantsoog en Groote 
Keeten. 

 
 
 

https://www.dorpswerknh.nl/publicaties/bestemmingbereikt
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Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd in Huys ten Oghe 
onder het thema ‘Samen meedoen’. Dit is mooi positief nieuws. De 
dorpsraad is hier erg blij mee. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

 zoals eerder aangegeven is het heel jammer dat de jeugd niet 
aanwezig is ivm de skakebaan. Zie verder bij agendapunt 3. 

 het oudjaarsfeest bij de Hyksos op 31 december jl. was succesvol.  

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 

 de lijst met verkeerspunten is overgedragen aan de gebieds-
coördinator Dhr. Nop van Warmerdam 

PR en 
Communicatie 

Kees Buzink en Betty Bracht 
Geen bijzonderheden. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens  

 het nieuwe bestuur zal tijdens de extra ledenvergadering van        
21 januari a.s. gekozen worden. 

 mw. Bosse-Langeveld zal daarna toetreden tot de dorpsraad om 
namens Ondernemend Callantsoog verslag te doen. 

Sociale 
woningbouw  

Alex Kirstein afw. m.k.en Betty Bracht 
Update van Dhr. Hoep: 
 er gaat aan de Abbestederweg-Duinroosweg gebouwd worden. De 

stukken voor de bouwvergunning zijn naar de gemeente gestuurd. 
Als er geen bezwaar gemaakt wordt wil en kan de aannemer na de 
vakantie starten. Dit is mij medegedeeld door de aannemer. 

 de Dixie bar, van de 7 woningen zijn er 5 verkocht. Ik heb de 
toezegging dat er voor de zomer gesloopt gaat worden. Ook hier wil 
men in september starten met de bouw. Dit betekent dat 
Callantsoog medio 2020 zevenentwintig woningen rijker is! 

 
7. Voortgang en vaststellen actielijst 

De actielijst wordt niet meer geagendeerd voor het openbare gedeelte van de 
dorpsraadvergadering. De lijst is lang en er is weinig voortgang. De gebiedscoördinator 
heeft een aantal actiepunten overgenomen. Eventuele overige actiepunten zullen buiten de 
vergadering besproken worden.   

 
8. Rondvraag 

Dhr. Drieenhuizen; 
- vraagt naar verschillende onderwerpen, o.a. driehoeksborden, openbaar toilet, 

oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen? Dhr. Van Warmerdam pakt het punt 
oplaadpunten op en m.b.t. tot het openbaar toilet valt te melden dat de gemeente er aan 
werkt. Voor de overlast van driehoeksborden stelt Dhr. Van Warmerdam voor een 
melding te doen bij meld&herstel. Dit geldt uiteraard ook voor andere zaken zoals 
defecte lantaarnpalen, losliggende stoeptegels etc. 

- de staat van de Uitlandseweg, Westerweg, Voorweg, Abbestederweg is gevaarlijk voor 
voetgangers en fietsers. De fietsersbond heeft hier al een onderzoek naar gedaan. De 
gemeente pakt dit niet op. Dhr. Van Warmerdam stelt voor een melding te doen bij 
meld&herstel. Heeft dit ook geen effect dan kan Dhr. Van Warmerdam misschien nog 
iets betekenen.  

- vraagt aandacht voor het gebruik van toegangswegen mochten er ontwikkelingen komen 
aan de Jewelweg (B&B en ’t Hof van Callantsoog). Zijn de toegangswegen hiertoe 
bestand? Dhr. Van Warmerdam pakt dit punt op.  

- geeft de tip mee om een bord ‘moeilijk begaanbaar’ te plaatsen bij strandopgang 
Voordijk. 

Dhr. Hoep; 
- achter de rietschermen op het strand is veel zand achter de schermen gekomen. Er 

mogen nog wel wat rietschermen geplaatst worden. 
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- heeft van Dhr. Beemsterboer begrepen dat de gemeente bezig is met de HOP. 
Mw. Bosse-Langeveld; 
- heeft vernomen dat de gemeente permanente bewoning van recreatiewoningen strenger 

gaat aanpakken en vraagt of de dorpsraad hier iets van weet. De dorpsraad weet dit niet 
maar heeft ook geen rol in het handhaven van gemeentelijk beleid. 

Mw. Kasprowski; 
- zou graag een lantaarnpaal geplaatst hebben in een bepaalde steeg waar zij vaak 

doorheen moet. Mevr. kan hiervoor een verzoek doen bij meld&herstel. 
Dhr. Meijer; 
- is positief over Dhr. Van Warmerdam en hoopt dat hij veel kan betekenen voor de 

verbinding tussen de inwoners van Callantsoog en Groote Keeten en de gemeente.  
- ziet graag dat bij alle strandslagen een bord ‘fietsers afstappen’ komt te staan.  
- heeft het oudjaarsfeest in de Hyksos bezocht, voor hem terug in de tijd, en werd daar 

enorm blij van. 
Dhr. Van Warmerdam; 
- verzoekt de aanwezigen om tips door te geven voor geluksplekken maar deze zijn voor 

Callantsoog en Groote Keeten al vastgesteld, voor Callantsoog zijn dat het beeld van de 
Visserman in combinatie met het Dorpsplein en museum Tante Jaantje. Voor Groote 
Keeten is het de Boskerpolder en het uitkijktorentje op de dijk.  

- een nieuwe collega bij de gemeente, Dhr. A. Groot, is bezig met het onderwerp 
verduurzaming. Denk hierbij aan zonnepanelen, windenergie, alternatieven voor gas etc. 
Dhr. Meijer zal contact opnemen en vragen of Dhr. Groot iets over zijn werk wil vertellen 
in een volgende dorpsraadvergadering. 

 
10. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 21 februari 2019.  
 
Vastgestelde data 2019: 

 
 
 
 
 

Overige aanwezigen: 
 

 
 
 

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 


