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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 november 2016 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Kees Buzink, Thijs Deekens, Adam Landman, 

Marcel Meijer, Anneke Mooy  
 

Afwezig: Jaap Lashley, 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 
- Buurtzorg Anna Paulowna e/o 
Twee enthousiaste medewerksters van Buurtzorg Anna Paulowna e/o zijn aanwezig om een 
korte presentatie te geven over Buurtzorg en hun werk. Sinds kort is Buurtzorg ook actief in 
onze regio en zij willen graag hun naamsbekendheid vergroten.  
De thuiszorgorganisatie Buurtzorg kenmerkt zich door het ontbreken van overhead en de 
toewijding en organisatietalent van de medewerk(st)ers. Men werkt in kleine teams, 
eenvoudig en overzichtelijk. Naast persoonlijke zorg is er ook een tak voor huishoudelijke 
hulp. Dat gedeelte wordt gefinancierd door de WMO en is een apart onderdeel genaamd 
‘Buurtdiensten’. Nadere informatie over Buurtzorg is te vinden op de website 
(www.buurtzorgnederland.com). De presentatie staat ook op de internetpagina van de 
Dorpsraad. De DR zal 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. (Actie 107).  
- Cor Butter, Grasmaaien Callantsoog, m.n. in het bos van Uiterland. 
In de tijd van de gemeente Callantsoog en Zijpe werd er wekelijks gemaaid. Onder de 
gemeente Schagen wordt er minimaal gemaaid en zijn de paden onbegaanbaar geworden. 
Het gras is veel te hoog en er is veel overlast van teken. Tijdens het veldbezoek van            
4 oktober jl. is het probleem ook aangekaart. Het bos is eigendom van Staatsbosbeer. De 
Seniorenpartij brengt het onderwerp binnenkort in in de gemeentelijke commissie ruimte. De 
DR zal bij de gemeente en bij Staatsbosbeheer informeren naar de status en het maaibeleid 
voor 2017 opvragen. (Actie 108). 
- Dhr. P. Drieenhuizen  

 Vraagt of de Dorpsvereniging Grote Keeten weer aan het opstarten is? De 
vereniging heeft zich een poos geleden aan de DR gepresenteerd maar nadat er 
onenigheid in het bestuur is ontstaan is het stil geworden rondom de 
Dorpsvereniging Grote Keeten. De DR zal bij de gemeente informeren naar de 
status en deze vraag ook voorleggen aan Dhr. Valentijn Stam. (Actie 109). 

 

http://www.buurtzorgnederland.com/
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 Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van een 
observatiepost aan de Zuid schinkeldijk/hoek Westerweg. Echter de combinatie van 
het adres bestaat niet. Dhr. Buzink zal bij de gemeente informeren naar de status. 
(Actie 110).  

 Vraagt aandacht voor de onveilige situatie mbt de werkzaamheden op de 
verschillende velden/boerenland. Er ligt veel zand en hooi op en langs de weg. Er 
rijden hele grote trekkers rond en er zijn verschillende gaten in en langs de weg. Dit 
levert gevaar op voor m.n. fietsers. Het is een landelijk probleem en de fietsersbond 
gaat hierover een klacht indienen. De DR zal hierbij aanhaken en de gemeente en 
de fietsersbond aanschrijven. (Actie 111). 

- Dhr. Van der Poel  
de Omroeper, Dhr. Van der Poel heeft aan de DR voorgesteld een verslag te schrijven van 
de Dorpsraadvergaderingen en dit te publiceren in de Omroeper. De Omroeper wordt 
wekelijks bezorgd bij 1260 adressen dus deze heeft een groot bereik. De vastgestelde 
notulen van de dorpsraad worden maandelijks op de internetpagina van de dorpsraad 
gepubliceerd. De Dorpsraadleden zullen het voorstel in beraad nemen en een 
terugkoppeling geven aan de Omroeper, Dhr. Van der Poel.  
 

4. Vaststellen notulen van 20 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 

 Antwoord van Wethouder Beemsterboer over Sociale Woningbouw. Zie verder bij 
werkgroep Sociale Woningbouw. 

 Terugkoppeling veldbezoek van B&W (woensdag 5 oktober). Zie verder bij werkgroep 
Verkeer en Vervoer en actiepunt 113. 

 
6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Dhr. Landman 

 Dhr. Landman heeft kenbaar gemaakt zijn functie als 
penningmeester per 01-01-2018 neer te leggen.  

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 

 Dhr. Meijer heeft contact opgenomen met het Dhr. Harold Hansen 
van het Hoogheemraadschap. Men bevestigde dat de 
vooroeversuppletie en opspuiten van het strand in het voorjaar van 
2017 (t/m juli) wordt uitgevoerd. Momenteel loopt hiervoor een 
aanbesteding. Zodra duidelijk is welke partij deze klus mag 
uitvoeren zal deze samen met een vertegenwoordiger van het HHR 
het plan komen toelichten in een Dorpsraadvergadering. Het is 
dringend nodig dat het strand versterkt wordt.  

 Mbt het uitkijkpunt is duidelijk dat het project in 2014 door de 
provincie is goedgekeurd. Vergunning en financiële middelen zijn 
aanwezig echter er moet nog een hobbel genomen worden over het 
wandelpad. Dhr. Meijer zal beide partijen (HHR en Gemeente) in 
contact brengen zodat dit vlot getrokken kan worden en de aanleg 
spoedig van start kan gaan.  

 Mbt de zandmuien is er een nieuwe contactpersoon en deze geeft 
aan dat handhaving erg lastig is. Hetzelfde horen wij van de 
gemeente. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

 De problemen rondom de ouderenzorg lijken zich hersteld te 
hebben. 
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 De verkeerssituatie bij H&G Exporttractors is zeer onoverzichtelijk. 
Er is weinig zicht door de vele grote machines die aan verschillende 
kanten staan. Juist in deze periode van het jaar levert het 
gevaarlijke situaties op voor zowel gemotoriseerd verkeer als voor 
fietsers. Dhr. Buzink en Dhr. Meijer zullen binnenkort een bezoekje 
brengen aan het bedrijf om te vragen of de opstelling ook anders 
kan. In 2e instantie kan een brief worden gestuurd aan het 
Hoogheemraadschap aangezien het terrein onder hun beheer valt. 
(Actie 112). 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

 Heeft contact gezocht met de voorzitter van Hyksos en een bericht 
achtergelaten maar deze heeft nog niet teruggebeld. 

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

Nieuws uit de 
gemeentelijke 
commissie-
vergaderingen 

Jaap Lashley 
Dhr. Lasley heeft aangegeven vaker de gemeentelijke 
commissievergaderingen bij te wonen. Vandaar deze nieuwe 
werkgroep. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 

 Alle geïnventariseerde punten mbt verkeer en vervoer zijn tijdens 
het veldbezoek van B&W (woensdag 5 oktober) aangekaart. 
Inmiddels is een terugkoppeling ontvangen en zullen de beheerders 
Guus Kok en Gerard Glas binnenkort contact opnemen om enkele 
zaken nader toe te lichten. 

      Een drietal punten blijven echter ‘open’: 
- De betonblokken bij Van der Ploeg; 
- Handhaving; 
- Plas water op parkeerplaats Kiefteglop. 

      Zie actiepunt 113. 

 Afsluiting Zeeweg voor vrachtverkeer: Mw. Mooy heeft contact 
gehad met Wethouder Beemsterboer. Deze heeft het college van 
verkeer gevraagd de Zeeweg af te sluiten voor vrachtverkeer 
middels een verkeersbord. Binnen drie weken zou dit moeten zijn 
aangepast. Is dit niet het geval dan opnieuw contact opnemen met 
de gemeente. Daarnaast geeft hij aan dat een grote 
verantwoordelijkheid bij de ondernemer ligt. Deze moet zijn 
chauffeurs instrueren over de gewenste rijroute. Dat kan heel 
simpel met 1 A4-tje. Zie ook actiepunt 105. 

 In de 2e bocht richting Grote Keeten hangt een kap van een 
lantaarnpaal los. Dit is aan de provinciale weg. Mevr. Mooy zal dit 
melden bij Bel&Herstel.   

PR/Communicatie Kees Buzink 
Dhr. Buzink houdt contact met Dhr. Van der Zee over de te plaatsen 
informatie op de internetsite. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 

 Vorige week heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. 
Men is nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester. 

 In 2017 zijn ongeveer dezelfde evenementen te verwachten als in 
2016. Oog op pop gaat voorlopig door maar waarschijnlijk met een 
andere opzet. 

 Callantsoog on Wheels wordt wellicht eind september gepland. Er 
wordt gepoogd op de zaterdag ervoor een hardloopwedstrijd over 
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hetzelfde parcours te organiseren. Denk aan een ‘halve marathon 
van Callantsoog’ 

 Het identiteitsonderzoek van vorig jaar heeft een nieuw concept 
opgeleverd voor de vier kustplaatsen van de gemeente Schagen 
(Petten, Sint Maartenszee, Callantsoog en Groote Keeten). De 
merknaam is ‘Hollandse Tijden’, zee, strand en duinen in 
combinatie met het polderlandschap, en heeft als doel om 
gedurende het hele jaar publiek te trekken. Van de vier kustplaatsen 
wordt het dorpsplein van Callantsoog het centrale punt voor 
evenementen. Het thema in Petten is kunst. Enkele ideeën zijn een 
kabelbaan van Sint Maartenszee naar het strand, een eigen 
strandpaviljoen voor sporters, een zeehondeneiland, een fiets- en 
wandelpad tussen Petten en Grote Keeten, speciale gerechten en 
placemats in de restaurants etc. Er is een mooi boekje uitgegeven 
met alle plannen. Er zijn twee werkgroepen geformeerd: 
- Sport, evenementen, cultuur en verblijfsbezoeken; 
- Horeca, retail en verblijfsrecreatie. 

Op 29 november a.s. volgt een verdere toelichting voor de 
ondernemers. Het is belangrijk vinger aan de pols te houden voor wat 
betreft de bebouwing op het strand ook al is er sprake van een 
kustpact.  

Sociale 
woningbouw  

Kees Buzink en Marcel Meijer 

 Vanuit de gemeente wordt een infobijeenkomst voorbereid. Deze 
zal begin volgend jaar plaatsvinden.  

 De ontwikkeling op het terrein van de Dixibar laat nog steeds op 
zich wachten. Men kan hieruit concluderen dat de woningen te duur 
zijn.  

 
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. 
  

17032016 
 
 
21042016 
 
 
19052016 
 
 
 
23062016 
20102016 
17112016 

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. 
Geen nieuwe informatie. 
Geen nieuwe informatie. Punt aanhouden. 

Jaap  

19052016 
 
23062016 
20102016 
17112016 

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. 
De brief moet nog worden uitgestuurd. 

Kees  

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  
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17112016 Dhr. Meijer heeft contact opgenomen. Zie verder bij 
werkgroep Kust en Veiligheid. 

20102016 
 
17112016 

105 Contact opnemen met Dhr. Beemsterboer over afsluiting 
van de Zeeweg voor vrachtverkeer. 
Zie verder bij werkgroep Verkeer en vervoer. 

Anneke  

20102016 
 
17112016 

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. 

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.  

Kees nieuw 

17112016 108 Bij de gemeente en bij Staatsbosbeheer informeren naar 
de status en het maaibeleid voor 2017. 

Kees nieuw 

17112016 109 Bij de gemeente en Dhr. V. Stam naar status van de 
Dorpsvereniging Grote Keeten vragen. 

Kees nieuw 

17112016 110 Bij de gemeente informeren naar de status van de 
aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van 
een observatiepost  

Kees nieuw 

17112016 111 Gemeente en de fietsersbond aanschrijven mbt de 
onveilige situatie voor fietsers door de werkzaamheden op 
de verschillende velden/boerenland.  

Kees nieuw 

17112016 112 Bezoek brengen aan H&G Exporttractors om te vragen of 
de opstelling van de machines anders kan om zo de 
verkeersveiligheid te bevorderen. 

Kees en 
Marcel 

nieuw 

17112016 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. 

Kees nieuw 

17112016 114 Contact opnemen met Dhr. Lashley en/of Q. Tepas en/of 
G. de Haan. Beschikken zij over het rooster van aftreden. 
Ook een jaarverslag ontbreekt. 

Kees nieuw 

 
10. Rondvraag 

Dhr. Butter;  
- Geeft aan dat er ook een blauwe zone is op het parkeerterrein van AH zelf. Moeten wij 

ons hieraan houden? Deze blauwe zone valt niet binnen het handhavingsgebied. Dit 
gedeelte is particulier terrein.  

Dhr. Deekens; 
- Nu Dhr. Landman heeft aangekondigd zijn penningmeesterschap per 01-01-2018 neer 

te leggen is het belangrijk nu al op zoek te gaan naar een vervanger.  
Dhr. Landman; 
- Vestigt de aandacht op een interessante lezing in het Dorpshuis op vrijdag 25 november 

a.s. Het gaat over de ontwikkelingen van de Uitlandse polder en wordt georganiseerd 
door Natuurmonumenten. 

- Er is een kudde schapen neergestreken in Callantsoog. Deze kudde zal voor een 
periode van 6 weken rondgrazen o.a. ook in het Zwanenwater. De komende 6 jaar is de 
kudde 6 weken per jaar te gast in Callantsoog.   

Dhr. Meijer; 
- Het is een prachtig gezicht om de kudde schapen te zien grazen. 

  
11. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 15 december 2016.  
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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 


