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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 19 januari 2017 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Kees Buzink, Thijs Deekens, Adam Landman, 

Jaap Lashley, Marcel Meijer en Anneke Mooy  
 

Afwezig: Robbert van der Zee 

 
1. Welkom en mededelingen 

Mevr. Mooy opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom met de beste wensen 

voor 2017.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. P. Drieenhuizen; 
- In Callantsoog is een handtekeningenactie opgestart voor behoud van een goede 

regionale krant. Er zijn actiekaarten beschikbaar om steun te betuigen. De Dorpsraad 
staat achter deze actie en zal een ansichtkaart/brief sturen aan de directie van de 
regionale krant. (Actie 118). 

- Graag aandacht voor een gevaarlijk punt op de rotonde nabij de Stolperbrug, het punt 
waar de fietsers moeten oversteken komende uit de richting Schagen richting 
Callantsoog. Zij hebben slecht zicht op afslaande auto's richting Den Helder. Ook de 
automobilisten kunnen slecht zien of er fietsers oversteken. De Dorpsraad zal een brief 
aan de gemeente sturen en ook vragen of de Fietsersbond de gemeente kan 
aanschrijven. (Actie 119). 

Dhr. C. Buter; 
- Er zijn flinke problemen met de ‘bekleding’ van de strandhoofden. Men was in de 

veronderstelling dat er voedsel voor de vogels tussen de kiezels zou blijven zitten maar 
het tegenovergestelde is het geval. Er is dus geen extra voedsel voor de vogels en de 
kiezels brokkelen in grote stukken af en liggen verspreid op het strand. De Dorpsraad 
zal een brief sturen aan Rijkswaterstaat waarin zij aandringen op een oplossing. Dhr. 
Meijer zal het onderwerp ook nog even aankaarten tijdens zijn bezoek ivm zandsuppletie 
op woensdag 25 januari. Ook de stuifgaten zijn een probleem. (Actie 118). 

 
4. Vaststellen notulen van 15 december 2016 

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. 
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5. Ingekomen en uitgaande post 
- Brief Bakkerij van der Ploeg:  – wordt aan gewerkt, wordt vervolgd. 
- Bezwaarschrift Dorpsweg 28. Het standpunt van de Dorpsraad is terug te lezen op de 

internetpagina.  
- Efiber/Glasvezel – de aanmeldingen voor Efiber/Glasvezel liggen onder de 10%. De 

drempel van 40% is dus niet behaald. Daarnaast zijn er financiële problemen bij provider 
Trined. Komende maand wordt er nog overleg gevoerd tussen de verschillende partijen. 
De DR houdt vinger aan de pols.    

- Afbrokkelen strandhoofden. Zie bij agendapunt 3. 
- Informatie sociale woningbouw J. Beemsterboer - Projectontwikkelaar Franco komt in de 

volgende Dorpsraadvergadering, 16 februari, de plannen toelichten. 
- Reactie Fietsersbond op brief 18/12/2016 – de fietsersbond heeft geïnventariseerd in de 

gemeente. De rapportage moet nog volgen. De DR houdt vinger aan de pols.    

- Precariobelastingen Schagen per 2015 - De gemeente Schagen heeft 1.5 miljoen 
ontvangen.  

 
6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Dhr. Landman 

 Dhr. Landman is nog in afwachting van een aantal rekeningen zodat 
het jaar 2016 kan worden afgesloten.  

 Dhr. Buzink zal de brief over de subsidie bij Dhr. Landman 
aanleveren.  

Kust en Veiligheid   Marcel Meijer en Robbert van der Zee 

 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. 

 Dhr. Meijer zal op 25 januari ook de problemen met de 
strandhoofden onder de aandacht brengen (zie ook agendapunt 3). 

 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. Het is onduidelijk wanneer de werkzaamheden 
aanvangen.  

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Geen bijzonderheden te melden. 

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 

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

 Op dit moment geen bijzonderheden te melden. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
Nog geen reactie ontvangen of activiteit waargenomen. Dhr. Buzink zal 
een herinnering aan de heren Guus Kok en Gerard Glas sturen. Zie 
verder bij actie 113. 

PR/Communicatie Jaap Lashley 

 Dhr. Buzink houdt contact met Dhr. Van der Zee over de te plaatsen 
informatie op de internetpagina.  

 Verder geen bijzonderheden te melden.  
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Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 

 Het winterfeest op het Dorpsplein, 28 en 29 december, is positief 
ontvangen en was zeer geslaagd. 

 ‘Oog op kunst’ vervalt dit jaar wegens het wegvallen van de 
subsidie. 

Sociale 
woningbouw  

Kees Buzink en Marcel Meijer 

 Het project Dennenweg/Duinroosweg wordt momenteel 
doorberekend door een aannemer. Het betreft 4 woningen voor 
jongeren, 4 woningen voor vergunninghouders/statushouders en 4 
woningen voor startende gezinnen. 

Projectontwikkelaar Franco zal in de volgende Dorpsraadvergadering, 
16 februari, de plannen komen toelichten.  

 Er is een mail ontvangen van de Ondernemers Federatie Schagen 
aangaande handhaving i.v.m. inwoners die hun eigen woning 
verhuren. Woningen moeten bewoond worden. Dat stimuleert de 
leefbaarheid van het dorp, klinkt het uit de zaal. 

 
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 

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. 

Marcel  

20102016 
 
17112016 
 
15122016 
19012017 

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. 

Kees  

17112016 
 
 
 
15122016 
19012017 

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.  
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.  

Kees  

17112016 
 
15122016 
19012017 

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. 

Kees  

17112016 
 
  

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

Kees  
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15122016 
 
 
 
19012017 

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. 

17112016 
 
 
15122016 
19012017 

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. 

Kees  

17112016 
 
 
15122016 
 
 
 
 
19012017 

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. 

Kees en 
Marcel 

 

17112016 
 
 
 
 
 
 
15122016 
 
 
 
 
 
19012017 

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. 

Kees  

15122016 
 
 
 
19012017 

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.  

Kees  

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 

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

Kees  

19012017 118 Ansichtkaart/brief sturen aan de directie van de regionale 
krant voor behoud van een goede regionale krant. 

Kees nieuw 

19012017 119 Brief sturen aan de gemeente, eventueel ism de 
Fietsersbond, ivm de onveilige situatie voor overstekende 
fietsers op de rotonde nabij de Stolperbrug.  

Kees nieuw 

19012017 120 Brief sturen aan Rijkswaterstaat ivm de problemen met de 
‘bekleding’ van de strandhoofden. Tevens melding maken 
van de stuifgaten. 

Kees nieuw 
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19012017 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. 

Kees nieuw 

19012017 122 Brief aan de gemeente en (opnieuw) melding maken van 
de overlast van de driehoeksborden. 

Kees nieuw 

19012017 123 Brief aan de gemeente. Wat is het veegbeleid in Groote 
Keeten, vooral de Achterweg en Sanderpark. 

Kees nieuw 

19012017 124 Met Dhr. Van Vuure spreken en hem aanmoedigen aan de  
chauffeurs een A4tje mee te geven met de voorgestelde 
rijroute/plattegrond.  

Kees nieuw 

19012017 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). 

Kees nieuw 

 
10. Rondvraag 

Dhr. Hoep; 
- Vraagt of de gemeente het pad willen vegen door het Dennenbos naar de hei 

Jewelweg/Jeweldijk en geeft aan dat er veel (grote) gaten in de berm van de Westerweg 
zitten. Dhr. Buzink zal een brief aan de gemeente sturen. (Actie 121). 

- Is niet blij met de situatie aan de Zuidschinkeldijk maar begrijpt ook dat het niet 
verboden kan worden als mensen daar met elkaar willen afspreken. 

Dhr. Drieeenhuizen; 
- Aangaande de voorbereiding Boskerpolder vraagt hij zich af hoe met het water wordt 

omgegaan. 
Dhr. Buter 
- De driehoeksborden leiden tot ergernis. Dit onderwerp zal ook besproken worden in een 

komende commissievergadering. Dhr. Buzink zal dit melden bij de gemeente. (Actie 
122).  

Dhr. Kooijman; 
- Vraagt naar het veegbeleid van Groote Keeten. Vooral de Achterweg en Sanderpark 

vragen aandacht. Dhr. Buzink zal het melden bij de gemeente. (Actie 123). 
Mevr. Kooijman; 
- Complimenteert de Dorpsraad met hun werkwijze. Men pakt de onderwerpen serieus 

aan. Zij vond het leuk het jaarverslag in de Omroeper te lezen alleen waren de letters 
iets te klein voor haar. Keuze van het lettertype echter was ter beoordeling van de 
Omroeper. Het jaarverslag is ook te lezen op de internetpagina van de Dorpsraad. 
www.dorpsraadcallantsoog.nl  

 
Dhr. Leguit 
- Merkt op dat lang niet alle vrachtwagens de juiste route rijden. De DR zal in klein comité 

met Dhr. Van Vuure spreken. Geef de chauffeurs een A4tje met de voorgestelde 
rijroute/plattegrond. Dhr. Buzink neemt hierin het voortouw. (Actie 124). 

Dhr. Deekens; 
- Vraagt naar de status van de telefooncel op het Dorpsplein. 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). Dhr. Buzink zal nagaan wat de status is. (Actie 125).  
Dhr. Landman; 
- De kunstenares van de ‘doorkijkboom’, Mevrouw Annet Meijering, komt in de volgende 

Dorpsraadvergadering, 16 februari, om over haar project te vertellen. 
Dhr. Meijer; 
- Het winterfeest op het Dorpsplein, 28 en 29 december, is positief ontvangen. Het was 

leuk opgezet en gezellig. Een mooi initiatief. Complimenten voor de ondernemers. 
Dhr. Buzink 
- Spreekt zijn waardering uit voor de grote opkomst/belangstelling deze avond. 

http://www.dorpsraadcallantsoog.nl/
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11. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 16 februari 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 


