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Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 
Website: www.dorpsraadcallantsoog.nl  

Email: DorpsraadCGK@gmail.com 
Facebook: Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 

 
 

 

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

  
Datum: Donderdag 18 maart 2021 
 
Locatie: Digitaal via TEAMS 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs Deekens, Odette Dinkla, 

Cees Hoep, Alex Kirstein, Marcel Meijer, Ben van der Meer, Anneke Mooy 

Afwezig: Dhr. N van Warmerdam, gebiedscoördinator 

Publiek:   Dhr. W. Vonk, CDA Raadslid, Dhr. S. Kruijer, Raadslid JessLokaal   
 
 
1. Welkom en mededelingen 

Dhr. Hoep opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

Dhr. van der Meer zal om 19.45 uur aansluiten. 

 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Gelegenheid tot inspreken 

Dhr. Hoep: 

- de laatste verkeersdrempel in Groote Keeten richting Julianadorp is veel te hoog/steil. 

Samen met WaakSaam, (zij zijn verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van wegen, 

vaarwegen etc. in de Kop van Noord-Holland, www.waaksaam.com) is gekeken naar de 

verkeersdrempel. De persoon van WaakSaam gaat situatie bespreken bij de provincie. 

Een terugkoppeling volgt; 

- er is een brief gestuurd aan wethouder Kruit met het verzoek het onderhoud van de boei 

in het onderhoudsprogramma van de gemeente op te nemen. Dhr. Hoep krijgt hier nog 

antwoord op en ook op het verzoek het bord met de informatie over Napoleon te 

vervangen; 

- om de boei uit te lichten kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de stroom/elektra van 

de lantaarnpalen; 

- de boswachter van Schoorl heeft laten weten enthousiast te zijn over het VVV-bosje maar 

heeft geen financiën beschikbaar voor het onderhoud, om de paddenpoel in ere te 

herstellen en voor het plaatsten van één of meerdere bankjes. Mogelijk dat de bankjes uit 

het 2-euro bedrag kunnen worden bekostigd; 

- de woning met veel grond van Fam. V.d. Ploeg zal worden besproken in de KBG. 

 

4. Vaststellen notulen van 18 februari 2021 

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

de website van de dorpsraad. De wijkagent, de gebiedscoördinator, Dhr. De Haan 

(vertegenwoordiger Wonen Plus Welzijn en Seniorenpartij Schagen) en Dhr. Vonk 

(vertegenwoordiger CDA) ontvangen de vastgestelde notulen in CC.  
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5. Uitgaande en ingekomen post  

Inkomend: 

- uitnodiging veldbezoeken van gemeente Schagen: verzoek om een rondje te lopen met 

een afvaardiging van de gemeente. Dit is zeker nuttig. In ieder geval kunnen onderwerpen 

uit de actielijst en/of Fixi aan de orde komen. Dhr. Van der Meer zal de afspraak maken.  

Dhr. Hoep en Mevr. Mooij zullen namens de dorpsraad het rondje lopen. 

- bericht mevrouw Irene Ruijter om toelichting te geven op het project de Buurtkamer in de 

vergadering van 15 april a.s.: het project is bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan. Zelf 

dacht zij aan een Buurtkamer in Groote Keeten. Dhr. Van der Meer zal de afspraak 

maken.  

- bericht van de heer Quirien Tepas over afspraken onderhoud De Boei: uit de historie blijkt 

dat de KNRM zou zorgen voor het onderhoud en de gemeente zou de materialen/verf ter 

beschikking stellen. Tijdens het opknappen van de boei onlangs heeft de KNRM gezorgd 

voor eten en drinken. Het onderhoud van de boei moet worden opgenomen in de 

onderhoudsronde van de gemeente. 

    Uitgaand: 

- N.v.t. 
 
6. Stand van zaken overleg plantsoenendienst 

- Dhr. Hoep heeft gesproken met enkele mensen van de gemeentelijke groenvoorziening 
o.a. over de situatie Kiefteglop. Afgesproken is dat alles wat dood is en het hoge 
helmgras eerst wordt opgeruimd. Dhr. Hoep heeft aangedrongen op het planten van 
olijfwilgen. De actie ligt bij de groenvoorziening i.s.m. de firma Stoop. Op maandag 19 
april volgt een 2e afspraak; 

- Dhr. Hoep zal bij het veldbezoek (datum nog niet bekend) of bij de 2e afspraak aankaarten 
dat de gemeente heeft toegezegd het omgeploegde veld Dennenweg met gras in te 
zaaien; 

- verder zijn ze overal in het dorp bezig met onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden. 
 

7. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

Naam 
werkgroep 

Leden 

Financiën Betty Bracht 

• de jaarlijkse subsidie, ad 750,- euro, is ontvangen en staat op de 
betaalrekening. Het 2-euro bedrag is ook ontvangen en staat op de 
spaarrekening; 

• op dit moment zijn er geen aanvragen voor het 2-euro bedrag in 
behandeling; 

• inmiddels is van drie jaar het 2-euro bedrag ontvangen; 

• iedereen wordt verzocht na te denken waar het geld voor te gebruiken.  

Kust en 
Veiligheid  

Marcel Meijer  

• heeft zijn contact bij het HHNK gesproken m.b.t. de stroming en of er 
nog genoeg zand ligt. Er zijn wel enkele verschuivingen gemeten maar 
niet zodanig dat er nu al gevolgen merkbaar zijn of dat er extra zand 
moet komen. Het HHNK blijft het monitoren; 

• zou bij de voorzitter van de (boten)verenging navraag doen of er nog 
activiteiten te verwachten zijn, o.a. het plaatsen van een 
opslag/materiaalcontainer. Helaas heeft hij nog niemand kunnen 
bereiken. De botenvereniging moet een plan ontwikkelen en dit 
bespreken met de gemeente. Zij moeten zich hierbij houden aan de 
kustvisie. De aangewezen locatie is dus voorbij strandpaviljoen                   
De Stern. Volgende keer volgt een update 

• de boei is ooit geschonken door Rijkswaterstaat aan de toenmalige 
gemeente Zijpe. Deze hebben ook het onderhoud op zich genomen.          
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Nu de gemeente Zijpe is opgegaan in de gemeente Schagen is het 
logisch dat zij nu verantwoordelijk zijn voor het ouderhoud; 

• het HHNK heeft hekken/omheiningen geplaatst om het duin te 
beschermen tegen onbevoegden; 

• de strandslagen zijn geschoond incl. Voordijk. De dorpsraad ziet graag 
dat Voordijk standaard wordt meegenomen in de opschoningsrondes,            
Dhr. Hoep zal dit verzoek bij de wethouder kenbaar maken.  

Jeugdbeleid Marcel Meijer 

• momenteel ligt alles stil vanwege COVID-19. Dit is een droevige situatie 
voor alle leeftijdscategorieën dus zeker ook voor de jeugd.  

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

• legt momenteel geen huisbezoeken af i.v.m. COVID-19. 
Toerisme  Betty Bracht – Odette Dinkla – Thijs Deekens  

• op dit moment zijn er weinig tot geen boekingen voor de paasperiode 
maar dan kan nog veranderen; 

• de indruk bestaat dat het badhotel redelijk vol zit, mogelijk met toeristen 
maar het kunnen ook arbeiders zijn. Ook de parken zijn goed bezet; 

• de afgelopen periode was er tijdens de weekenden toch wel veel drukte 
in het dorp; 

• de ondernemers hebben het zwaar dus zij hebben de toeristen echt 
hard nodig; 

• slagerij Wouter Irik sluit op 1 mei zijn deuren. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
• M.b.t. de verkeerslijst met open punten is nog geen update ontvangen.  

- verlichting Voordijk; 
- verkeersremmers Dorpsweg (slecht verlicht en i.v.m. locatie 

brandkraan); 
- verplaatsen lantaarnpalen Jewelweg (deze staan te dicht op de weg 

gezien het vele verkeer van grote voertuigen); 
- lantaarnpaal t.h.v. Jewelweg 1 
- voetpad AH naar Dorpsweg (geen budget en groen kan niet worden 

vervangen door stenen) 
Dhr. Hoep maakt een lijst met (verkeers)onderwerpen als leidraad voor het 
veldbezoek. Er wordt op aangestuurd om tijdens het veldbezoek direct een 
afspraak te maken over de tijdslijn van uitvoering. 

• Parkeerproblemen Sinckelsant:  
De verkeerskundige van de gemeente heeft het probleem in onderzoek. 
Op Mijnoverheid.nl valt te lezen dat nieuwe parkeerplaatsen worden 
aangelegd en bestaande worden verbreed. 

PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 

• is teleurgesteld dat de gemeente veel afspraken/verzoeken van de DR 
niet of niet snel nakomt. Ze is van plan vaker de pers te betrekken maar 
zal eerst de resultaten van het veldbezoek afwachten.  

Ondernemend 
Callantsoog  

Thijs Deekens 

• blijft het jammer vinden dat het toilet op Dorpsplein komt en niet aan 
Zeeweg. De gemeente heeft voor de locatie gekozen. Er is een bord 
geplaatst dat er binnenkort werkzaamheden zullen plaatsvinden. De 
dorpsraad is blij dat er iets gaat gebeuren en wacht het verder af; 

• naast kapsalon Divoze op het Dorpsplein zal een blokhut geplaatst 
worden van waaruit yoghurtjes, sapjes en smoothies verkocht zullen 
worden; 

• qua evenementen is alles opgeschoven tot na de lock-down; 

• een aantal ondernemers zijn open voor take-away maar nog steeds 
staat het water hun aan de lippen; 

• handhavers hebben het afgelopen jaar vooral ingezet op handhaving 
m.b.t. corona. Vanaf nu zullen ze weer op meerdere onderwerpen 
handhaven en zullen ze ook vaker te zien zijn; 
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• de bloembakken bij restaurant Brasil zijn verwijderd, er is een bord 
‘motor uit’ geplaatst en een driehoeksbord wat op het eigen terrein staat. 
De laad- en losplaats zal een andere, meer duidelijke, belijning krijgen 
en de handhaving zal geïntensiveerd worden. Dit item zal ook worden 
aangekaart tijdens het veldbezoek. 

Sociale 
woningbouw  
 
 
 
 

Alex Kirstein en Ben van der Meer 
De KBG komt maandelijks bij elkaar. De gemeente sluit 1x per 2 maanden 
aan. Uit de maandelijkse vergadering van de KBG de volgende updates: 
Project Dennenweg; 

• het inzaaien van het omgeploegde veld is toegezegd door gemeente; 
Project sportvelden; 

• dit project heeft volgens de KBG de meeste kans van slagen. De KGB is 
nu bezig met het concretiseren van het plan dat, na een laatste review 
binnen de KBG, zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Hof van Callantsoog; 

• geen nieuws. 
Verbouw Brekers tot twintig appartementen in Groote Keeten; 

• geen nieuws. 
Realisatie hotel in Groote Keeten; 

• geen nieuws. 
Project Klein Begin; 

• geen nieuws. 

 
8. Rondvraag / w.v.t.t.k. 

Mevr. Ten Boekel; 
- vindt het heel jammer dat slagerij Wouter Irik per 1 mei a.s. uit het dorp verdwijnt. 
Mevr. Bracht; 
- het pand van Desto zal binnenkort gedeeltelijk worden verbouwd omdat er een 

verhuurbureau wordt gehuisvest (afkomstig van de Correljestraat). Begin volgend jaar 
verdwijnt de Desto en komt er, naast het verhuurbureau, een andere onderneming in het 
pand. Mevr. Bracht vraagt of dat zomaar kan, er is al veel horeca en er zijn ook al veel 
verhuurbureau ’s. Inderdaad staat het sommige sectoren vrij zich te vestigen en te 
ondernemen mits het bestemmingsplan het toelaat. 

Dhr. Kruijer; 
- bedankt de dorpsraad en vond het leuk om er bij te zijn vanavond, jammer om te horen 

dat er nog veel acties niet uitgevoerd zijn. Morgen, als hij de wethouder participatie 
spreekt, zal hij dit melden en hopelijk komen er snel verbeteringen. 

Dhr. Meijer; 
- complimenten aan Dorpshuis Kolfweid en de organisatie rondom de verkiezingen. Het 

was helemaal corona-proof en keurig netjes voor elkaar. Fijn dat het stemmen mooi en 
veilig kon verlopen, perfect geregeld. Mevr. Mooij was aanwezig als lid van het 
stembureau en ook bij het tellen en beaamt dit. Ondanks corona had zij een geweldige 
dag. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering. 
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 15 april 2021.  
 
Vastgestelde data 2021 

 
Data 2021, altijd op donderdag, 19.30 uur, Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog of 
digitaal via TEAMS 

21 januari 
 

18 maart 20 mei 16 september 18 november 

18 februari 
 

15 april 17 juni 21 oktober 16 december 


