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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 19 december 2019 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Monique Bosse-Langeveld, Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs Deekens, Odette 

Dinkla, Cees Hoep, Marcel Meijer, Ben van der Meer, Anneke Mooy 
 
Afwezig: Gerda ten Boekel, Alex Kirstein 

Aanwezig  Dhr. W. Vonk, CDA raadslid, Dhr. H. Wijnants, Dhr. G. de Haan, Dhr. N. van 
publiek Warmerdam, Dhr. J. Beemsterboer v.a. 20.40 uur 
 
1. Welkom en mededelingen 

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

- het staat een ieder vrij om zijn/haar naam te noteren op de aanwezigheidslijst. De naam 

komt dan in de notulen te staan. Vandaag waren er 9 bezoekers; 

- de vergaderdata voor 2020 zijn vastgelegd. Deze staan onderaan de notulen vermeld. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Gelegenheid tot inspreken 

Dhr. Leguit; 

- Een groep mensen van alle geledingen uit het dorp zijn bezig met de planning en 

organisatie van 450 jaar Callantsoog in 2020. Er is een programma gemaakt, sommige 

activiteiten staan al vast, sommige zijn nog in afwachting van een vergunning. Een kleine 

opsomming van de ideeën: 

o Callantsoger ontbijt; 

o Strandvolleybaltoernooi; 

o sportief Callantsoog; 

o muziekdag; 

o lichtjesavondwandeling door en rond Callantsoog; 

o rondrit voor ouderen; 

o historische wandeltocht met fotoborden i.s.m. de historische vereniging; 

o natuur- en cultuurwandeling; 

o nostalgische kermis (mogelijk op dinsdag 5 mei); 

o slotavond op zaterdag 7 november; 

o herinneringsboek 

- Het organisatiecomité is nog op zoek naar sponsorgelden en vraagt of er een bedrag 

beschikbaar kan worden gesteld uit het budget ‘burgerinitiatieven (2-euro per inwoner)’.            

Dhr. Van Warmerdam zal bij de gemeente nagaan of er mogelijk andere gelden dan de          

2-euro per inwoner, beschikbaar kunnen worden gesteld. Zie actie 225. 
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- De communicatie zal via alle kanalen verlopen zoals kranten, de Omroeper, sociale 

media, posters etc. 

- Het organisatiecomité heeft contact met alle verenigingen voor hun medewerking. 

4. Vaststellen notulen van 21 november 2019 
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, de gebieds- 
coördinator en Dhr. De Haan (vertegenwoordiger Wonen Plus Welzijn en Seniorenpartij 
Schagen) ontvangen de notulen in CC.  

 
5. Terugkoppeling bewonersavond Groote Keeten d.d. 3 december jl. 

Dhr. Van der Meer, Dhr. Hoep en Dhr. Meijer hebben de avond bezocht. Er was veel 
belangstelling, ongeveer 150 aanwezigen. Vanuit de gemeente waren Dhr. Beemsterboer en 
Dhr. Heddes aanwezig om hun zienswijze te geven op een aantal onderwerpen zoals: 
- verkeer op de Achterweg en Helmweg; 
- behoud van natuur en recreatie; 
- bouwen van woningen; 
- bouwen van een appartementencomplex of zorghotel of hotel inclusief parkeerkelder nabij 

de Princenkeet; 
- toekomstvisie; 
- bestrating. 
Dhr. Ten Holt, inwoner van Groote Keeten, wil met een aantal bewoners een deskundigheids-
platform oprichten en optreden als gesprekspartner bij bovenstaande ontwikkelingen en de 
toekomstige visieontwikkeling. Omdat hij voorziet dat inhuur van externe deskundigheid 
benodigd is heeft men hier een budget voor nodig vanuit de gemeente Schagen. De 
dorpsraad ondersteunt het initiatief een bewonersgroep op te richten. Dhr. Hoep zal dit 
voorstel ook bespreken in de klankbordgroep en Dhr. Van der Meer wil deelnemen aan de 
bewonersgroep. Zie actie 226. 
 

6. Ingekomen en uitgaande post 
      Ingekomen: 

- Verslag vergadering campagneteam bewustwording landbouw- en transportverkeer d.d. 
11 november 2019. 

Uitgaande: 
- Antwoord aan Dorpswerk Noord-Holland over lidmaatschap. 

 
7. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Betty Bracht 

• het 2-euro bedrag over 2019 is bijgeschreven op de rekening van 
de dorpsraad. Het is geparkeerd op de spaarrekening. De 
dorpsraad zal intern bespreken hoe hiermee om te gaan;  

• i.v.m. inflatie en extra kosten zoals E-herkenning heeft de dorpsraad 
een hoger subsidie bedrag aangevraagd (900 euro). Helaas is dat 
zonder opgaaf van reden afgewezen. Het subsidie bedrag voor 
2020 is ontvangen, het bedraagt 750 euro; 

• in het verleden ontving de dorpsraad een extra bedrag voor het 
houden van een thema-avond maar ook dit wordt niet meer vergoed 
door de gemeente. Dhr. Van Warmerdam zal de financiële afdeling 
vragen de dorpsraad te informeren over waarom het hogere 
subsidiebedrag is afgewezen en waarom het subsidiebedrag nog 
altijd hetzelfde blijft. Actie 227. 
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Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  

• de boei bij strandopgang Seinpost was ooit van Rijkswaterstaat 
maar is destijds geschonken aan de toenmalige gemeente 
Callantsoog. De gemeente Schagen is nu dus verantwoordelijk voor 
de boei. Omdat deze nodig opgeknapt moet worden zal                     
Dhr. Meijer overleggen met de gemeente en het Hoogheemraad-
schap. Dhr. Beemsterboer beschikt echter over andere informatie, 
namelijk dat de boei eigendom is van Staatsbosbeheer. Dhr. Meijer 
zal zijn correspondentie doorsturen aan Dhr. Beemsterboer. Deze 
zal uitzoeken wie nu de eigenaar van de boei is. Zie actie 228 en 
229. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

• helaas kan de geplande activiteit bij de Hyksos op oudjaarsavond 
niet doorgaan omdat hiertegen bezwaar was gemaakt. De activiteit 
is nu verplaatst naar nieuwjaarsdag, vanaf de middag tot in de 
avond.  

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Wegens afwezigheid van Mw. Ten Boekel geen update. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
Het is lastig in contact te komen met Dhr. Watertor, hij beantwoordt zijn 
e-mails niet en wil niet ter dorpsvergadering verschijnen. Mevr. Mooy 
zal nu de e-mails doorsturen aan Dhr. Van Warmerdam zodat hij 
hierover in gesprek kan gaan met Dhr. Watertor. Zie ook actie 224. 

PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 
Geen bijzonderheden. 

Ondernemend 
Callantsoog  

Monique Bosse-Langeveld 
Fris en fruitig bezig met het verzinnen van nieuwe evenementen voor 
2020 en met de voorbereidingen voor de viering Callantsoog 450 jaar. 

Sociale 
woningbouw  
 
 
 
 

Alex Kirstein en Betty Bracht 
• de bouwwerkzaamheden op beide bouwlocaties zijn in volle gang; 
• nogmaals de aandacht voor belangstellenden om zich aan te 

melden voor de woningen Abbestederweg/Duinroosweg, inschrijven 
kan pas op een later moment. Dhr. Meijer zal zijn contactpersoon bij 
WoonCompagnie benaderen om na te gaan per welke datum de 
inschrijving van start gaat. Actie 230;  

• Mevr. Dinkla blijft de oproep plaatsen op Facebook; 
• en eventuele informatieavond wordt door WoonCompagnie 

georganiseerd en niet door de gemeente. Mensen uit Callantsoog 
genieten voorrang bij toewijzing van de sociale huurwoningen. De 
dorpsraad zal WoonCompagnie uitnodigen om in een komende 
dorpsraadvergadering een toelichting te geven. Zie ook actie 217; 

• Dhr. Beemsterboer roept de jeugd onder 23 jaar op om zich gewoon 
in te schrijven ook al is de huur hoger dan 450 euro en komt men 
dan mogelijk niet in aanmerking voor huurtoeslag. De gemeente zal 
dit ‘verrekenen’; 

• er zijn vraagtekens bij het ontwerp voor de woningen aan de 
Dennenweg. Dhr. Beemsterboer geeft aan dat men nu bezig is met 
de coördinatieprocedure, het bouwplan en het bestemmingsplan 
worden dan tegelijk in de raad gebracht. De KBG heeft geen 
bemoeienis met plan Dennenweg omdat dit één van de projecten 
was die al van start was gegaan; 

• het definitieve stappenplan richting de gemeente inzake 
samenwerking tussen de KBG-Callantsoog en de gemeente 
Schagen is verzonden. Vanaf volgend jaar gaat men concreet 
plannen smeden en toezien op ontwikkelingen. 

Toerisme  Betty Bracht  - Odette Dinkla – Thijs Deekens – Monique Bosse 
Geen bijzonderheden. 
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12. Rondvraag 

Mw. Bracht 
- heeft samen met Dhr. Hoep het archief in Alkmaar bezocht en zich door 3,5 meter 

dorpsraad archief gewerkt. Waar men naar zocht, de statuten, zijn gevonden. Overigens 
viel het op dat 2/3 deel van alle correspondentie van de hand van G. de Haan is, hij heeft, 
gedurende vele jaren, heel veel van zijn tijd in de dorpsraad gestoken;  

- update toilet: de technische tekening van de leverancier ligt bij de afdeling bouwzaken 
van de gemeente, deze moeten het goedkeuren. Zodra het is goedgekeurd dan wordt een 
flitsvergunning aangevraagd en staat het openbaar toilet er per 1 april 2020. Zie ook actie 
205. 

Dhr. Vonk; 
- heeft een persbericht aangeleverd over het Rens Roos Plein aan de Omroeper en het NH 

dagblad. Dus dat verschijnt binnenkort. 
Dhr. Wijnants; 
- woont nog niet zo lang in Callantsoog. Hij wil wel eens met de dorpsraad meedenken 

omdat hij wethouder is in de Noordoostpolder waar men ook met meerdere dorpen te 
maken heeft. 

Dhr. Meijer 
- is gebeld door de eigenaresse van Brasil omdat zij door een bewoonster was 

aangesproken over de verrijdbare bakken en kerstbomen bij Brasil. Begin januari gaat 
Dhr. Van Warmerdam een afspraak maken met de eigenaresse van Brasil voor een 
gesprek tussen haar, hem en Dhr. Hoep. Ook heeft Dhr. Van Warmerdam de 
ondernemersvereniging gepeild i.v.m. precario-zaken. Zie ook actie 129;  

- vanuit de privésfeer is positief nieuws te melden, Dhr. Meijer is oom geworden van een 
nichtje.  
 

13. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering. 
Dit was de laatste vergadering onder voorzitterschap van Mevr. Mooy. De zittingstermijn        
is ten einde. De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 16 januari 2020.  
 
Vastgestelde data 2020: 

 
 
 
 
 

 

Vergaderingen gemeenteraad 2020 

11 februari 23 juni (kadernota e.a.) 27 oktober 

31 maart, 2 april (res) 30 juni 3 november (begroting) 
5 november (res) 

12 mei (jaarrekening?) 15 september 
17 september (res) 

15 december 
17 december (res) 

 
 

Data 2020, altijd op donderdag, 19.30 uur, Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

16 januari 19 maart 28 mei 
21 mei hemelvaart 

17 september 19 november 

20 februari 16 april 18 juni 15 oktober 17 december 


