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Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 

Website: www.dorpsraadcallantsoog.nl  
Email: dorpsraadcgk@ziggo.nl 

Facebook: Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 
Secretariaat: Patrijzenweg 17,1759 GD Callantsoog 

 
 

 

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

 
Datum: Donderdag 19 november 2015 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Karin Brouwer, Gerda ten Boekel, Kees Buzink, Thijs Deekens, Adam Landman, 

Jaap Lashley, Marcel Meijer, Anneke Mooy  
 

Afwezig: Arend Grit z.k., Robbert van der Zee z.k. 

 
1. Welkom en mededelingen 

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

Dhr. Lashley is afwezig tijdens de volgende dorpsraadvergadering, 17 december. 

Mevr. Brouwer kan mogelijk wat later zijn tijdens de volgende dorpsraadvergadering,          

17 december. 

Dhr. Sigge van der Veek, Wethouder van de gemeente Schagen, is vanavond aanwezig. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 

 Dhr. van Ravenszwaaij is vanavond als belangstellende aanwezig. 

 Mevr. Landman heeft in oktober jl. een mail gestuurd waarin zij schrijft dat zij het heel 
jammer vind dat de kerktoren niet meer belicht wordt. Mevr. Landman zoekt steun van 
zo veel mogelijk organisaties dus ook van de DR. De DR ondersteunt haar initiatief maar 
kan weinig voor haar doen. Zij zal zich nu wenden tot het kerkbestuur en de historische 
vereniging. Tegenwoordig is er led-verlichting en zijn de lantaarnpalen voorzien van 
elektra aansluitingen dus praktisch zou e.e.a. makkelijk realiseerbaar moeten zijn maar 
wie neemt de kosten op zich? Kan de gemeente hierin behulpzaam zijn als eigenaar van 
de kerktoren? Dhr. Van der Veek zal hier navraag naar doen. De DR zal de mail van      
Mevr. Landman nog officieel beantwoorden.  

 Mevr. Grol vraagt naar de plannen om een slagboom te plaatsen tussen parkeerterrein 
Kiefteglop en de Prevenaireweg. Is daar onlangs over gesproken?  
Dhr. Deekens geeft aan dat er onlangs een overleg is geweest met een afvaardiging van 
de DR, strandpaviljoenhouders, ondernemers en wethouder A. Groot. O.a. is gesproken 
over de verschillende borden. Er is niet gesproken over plaatsing van een slagboom op 
genoemde locatie. Gesprekspartners hebben binnenkort een ‘vervolgoverleg mbt de 
verwijsborden, hoe zouden de borden moeten luiden, welke volgorde en welke 
doorverwijzingen zijn nodig. De DR zal een ‘bordenplan’ maken. 

 Dhr. Mooy vraagt aandacht voor de veiligheid rondom op en rondom de Prevenaireweg 
mbt snel- en langzaam verkeer. O.a. het groen kan lager gesnoeid worden om de 
veiligheid te verhogen.  
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4. Vaststellen notulen van 15 oktober 2015 
De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. Ze zullen worden gepubliceerd op 
de website van de DR. 
De vastgestelde notulen zullen, alleen op verzoek, aan de toehoorders/insprekers worden 
toegestuurd.  
Dhr. De Haan zal in CC de concept-notulen ontvangen. 
 

5. Ingekomen en uitgaande post 
Ingekomen:  
- Van de gemeente Schagen 

 Aankondiging aanwezigheid Dhr. Van der Veek bij deze dorpsraadvergadering. 

 Uitnodiging tot indienen onderzoeksvoorstellen t.b.v. de Rekenkamercommissie 
Schagen. Deze doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en 
rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.  

- Email van Dhr. Marinus. Deze zoekt contact met Dhr. Landman.   
- Email van Mevr. Landman over het belichten van de kerktoren, zie agendapunt 3. 
- Brief van Dhr. De Haan over verschillende onderwerpen.  
- Stichting de Omroeper, verzoek tot doorgeven van gegevens voor het vullen van een 

eigen pagina op de website van De Omroeper. Mw. Mooy zal het verzoek doorspelen 
aan Dhr. Van der Zee. 

 Uitgaand: 
- officiële ‘ontslagbrief penningmeesterschap’ (decharge) aan Mevr. Bracht. 

 
6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
Zandsuppletie voor Callantsoog staat in de planning. 
Werkzaamheden aan de trap op het Dorpsplein (zie ook rondvraag) 
en aan het parkeerterrein Kiefteglop zijn gestart, gereed 18 december 
en 12 februari 2016. Binnenkort vangt men aan met de 
werkzaamheden voor het uitkijkpunt bij strandopgang Kiefteglop. 
Gereed 26 februari 2016. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Geen bijzonderheden te melden.  

Jeugdbeleid Marcel Meijer  
 In april heeft Dhr. Meijer met wethouder Blonk gesproken over het  

bushokje-project. Deze heeft toen toegezegd e.e.a. te gaan regelen. Dhr. 
Meijer heeft nog niets gehoord en zal een herinneringsmail sturen aan 
wethouder Blonk. Helaas is in de zomer zowel het bushokje als de half 
pipe weggehaald. 
Dhr. Meijer is erg teleurgesteld en gaat om opheldering vragen bij 
wethouder Blonk. 
Dhr. Meijer is nog niet in de gelegenheid geweest contact op 
te nemen met wethouder Blonk. Dhr. Meijer zal hier in de            
volgende dorpsraadvergadering op terug komen. 

Helaas heeft Dhr. Meijer nog steeds geen reactie ontvangen van 
wethouder Blonk. Dhr. Van der Veek zal wethouder Blonk hierop 
aanspreken.   

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy en Arend Grit 
De gemeente heeft laten weten dat: 

- de lantaarnpalen en verkeersborden op de Jewelweg niet te 
verplaatsen. Dit is heel jammer want het grootverkeer 
(vrachtwagens en OV) heeft hier veel last van. De lantaarnpaal 
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op de hoek van de Jewelweg/Van Brederodestraat is al enkele 
malen omver gereden en zodoende geregeld buiten werking; 

- de kruising Stuijvezandeweg/Jewelweg blijft zoals het nu is; 
- de verkeersdrempel Abbestederweg/Zeereep wordt niet 

verlaagd omdat deze voldoet aan de wettelijke vereisten; 
- de parkeerplaats Groote Keeten alleen aan de buitenrand 

verlicht wordt; 
- er geen niet-fietsen bord wordt geplaatst bij het wandelpaadje 

Zeeweg/ Stuijvezandeweg; 
- het hek bij de Nollen is hersteld zodat er geen mountainbikers 

meer in/door kunnen; 
- de biggenruggen bij de parkeervakken aan de Zeeweg 

mogelijk verwijderd worden zodat de parkeervakken optimaal 
benut kunnen worden. Dhr. Mooy oppert om de Zeeweg 
eenrichting te maken. Hierdoor verhoog je de veiligheid.      
Dhr. Van der Veek neemt deze suggestie mee. 

PR/Communicatie Jaap Lashley 
Geen bijzonderheden te melden. 

Sociaal Domein Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
Het KlantContactCentrum is in werking en veldbezoeken worden 
gehouden. Dhr. Meijer zal bij wethouder Blonk nagaan wanneer een 
evaluatie gepland is en komt hier dan op terug.  

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 

 De ondernemers hebben een verschil van inzicht over invoering 
en handhaving van een blauwe zone gedurende het hele jaar. 
Dhr. Van der Veek geeft aan dat er geen plannen bestaan voor 
betaald parkeren. 

 De kerstverlichting laat niet lang meer op zich wachten. De 
lantaarnpalen zijn voorzien van een elektra aansluiting. Het is een 
kwestie van ophangen en aansluiten. 

 Men is op zoek naar een kerstboomleverancier die ook bereid is 
de kerstboom te plaatsen, mocht dit niet lukken dan kijkt men even 
rond in het eigen netwerk naar ondernemers met 
plaatsingshulpmiddelen zoals een grote kraan o.i.d. 

 Een wintermarkt is gepland voor zondag 27 december. 

 Met de juiste weersomstandigheden zal er een schaatsbaan 
worden aangelegd. 

 Aan de activiteiten voor 2016 wordt gewerkt. De planning volgt tzt. 

Financiën Dhr. Landman 
Geen bijzonderheden te melden.  

 
7. Voortgang en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
19022015 
 
19032015 
16042015 
18062015 
17092015 
15102015 
19112015 

052 Een officiële ‘ontslagbrief penningmeesterschap’ 
(decharge) aan Mevr. Bracht sturen.  
Aanhouden totdat actiepunt 051 is afgerond.  
Aanhouden totdat actiepunt 051 is afgerond. 
Aanhouden totdat actiepunt 051 is afgerond. 
De brief zal nu worden verzonden. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Dhr. Lashley heeft de officiële ‘ontslagbrief 
penningmeesterschap’ (decharge) aan Mevr. Bracht 
gestuurd. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
GEREED 
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16042015 
 
 
18062015 
 
 
 
 
17092015 
 
15102015 
 
19112015 

064 Mevr. Borgholt van het wijkteam uitnodigen om, in 
een komende vergadering toelichting te geven over 
de werkzaamheden van het wijkteam. 
Actie doorschuiven naar het najaar. Dhr. Meijer zal 
Mw. Borgholt informeren dat de DR in het najaar 
contact met haar zal opnemen voor verdere 
afspraken. 
Dhr. Meijer zal Mevr. Borgholt uitnodigen voor de 
komende Dorpsraadvergadering. 
Zie agendapunt 4. Presentatie wijkteams en 
bijbehorende link plaatsen op de internetpagina. 
Mw. Brouwer heeft de presentatie van Mevr. Borgelt 
ontvangen. Mw. Brouwer zal Dhr. Van der Zee 
vragen de presentatie en/of link op de intranetpagina 
te plaatsen. 

Karin/Rob  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEREED 

18062015 
 
17092015 
15102015 
19112015 

073 Brief aan gemeente. Wanneer volgt terugkoppeling 
van de geïnventariseerde acties uit de veldbezoeken. 
Opnieuw een brief sturen en om een reactie vragen. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Er is een gedeeltelijke terugkoppeling ontvangen. Zie 
verder bij werkgroep verkeer en vervoer. 

Jaap  
 
 
 
 
GEREED 

17092015 
15102015 
19112015 

077 Plannen Boskerpolder opvragen bij Roompot. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Dhr. Lashley zal de plannen gaan opvragen. 

Jaap  

17092015 
 
 
15102015 
 
19112015 

078 Contact opnemen met de Rabobank en ING ivm de 
vele storingen van beide geldautomaten in 
Callantsoog.  
Dhr. Buzink heeft op woensdag 4 november een 
afspraak met een afgevaardigde van de Rabobank.  
Het gesprek heeft plaatsgevonden maar zonder 
bevredigend resultaat. De Rabobank (maar ook de 
ING) zijn niet voornemens verdere investeringen voor 
verbeteringen te doen.  

Kees  
 
 
 
 
 
 
 
GEREED 

Cx\z17092
015 
 
15102015 
19112015 

080 Contact opnemen met KPN en nogmaals verzoeken 
de telefooncel te verwijderen. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Dhr. Lashley heeft contact gehad met de KPN, het 
verzoek om verwijdering van de telefooncel is aldaar 
in behandeling. 

Jaap  

15102015 
 
 
 
19112015 

081 Bij diverse betrokken instanties nagaan wat de status 
is omtrent de strandhuisjes. Als agendapunt 
toevoegen voor de Dorpsraadvergadering van          
19 november a.s. 
Onderwerp bespreken in februari 2016. Dhr. Buzink 
zal een concept enquête opstellen. 

Jaap/Kees  
 
 
 
Februari 2016 

19112015 082 hernieuwde afspraken met de gemeente, convenant 
agenderen voor de Dorpsraadvergadering van         
17 december 2015 

Jaap nieuw 

 
8. Rondvraag 

Mw. Mooy  
- De Dorpsraad Petten is onlangs afgetreden. Zij voelden zich in de besluitvorming over 

vluchtelingenopvang in Huis ter Duin niet serieus genomen door diverse 
gemeenteraadsfracties. In december volgt een buitengewone algemene 
ledenvergadering over hoe het verder moet. Juist nu er veel gaande is in Petten, o.a. 
herinrichting van het Dorpsplein etc., is het triest dat de DR is afgetreden. 

- Nu de Dorpsvereniging Groote Keeten niet meer bestaat worden zij ook nergens meer 
vertegenwoordigd. Aan allen het verzoek uit te zien naar een ‘kandidaat dorpsraad lid’ 
uit Groote Keeten.  



Notulen Dorpsraadvergadering donderdag 19 november 2015  5 

- Mbt onze vraag naar de brandveiligheidsplannen van de diverse panden in Callantsoog 
is vanuit de gemeente nog geen geruststellend antwoord ontvangen. Dhr. Van der Veek 
zal nagaan waar de DR deze vraag kan neerleggen. 

- Het blok beton voor bakkerij Van der Ploeg is kapotgereden. Dit blok is daar geplaatst 
voor de veiligheid van het bakkerspand. 

Dhr. Meijer 
- Geeft aan te genieten van het mooie nieuwe stuk natuurgebied tegenover het 

Zwanenwater, het zogenaamde ‘Land van Pietje’. Dhr. Landman heeft met de 
vrijwilligerswerkgroep van het Zwanenwater verschillende werkzaamheden uitgevoerd 
op het ‘Land’. Hij is benieuwd hoe het er in het voorjaar uit zal zien.  

Dhr. Van der Veek 
- Men wil in 2016 gemeente breed overgaan op een glasvezelnetwerk. In het 1e halfjaar 

van 2016 volgen informatiebijeenkomsten voor de inwoners van de gemeente Schagen. 
- Wil in het 1e kwartaal 2016 komen tot (hernieuwde) afspraken met de DR. Dit onderwerp 

zal de DR voorbespreken in de volgende Dorpsraadvergadering. (Actie 082). 
Dhr. Deekens 
- Men is begonnen met het aanleggen van de nieuwe (tribune)trap op het Dorpsplein. Het 

materiaal voor de trap is hout. Dhr. Meijer zal bij zijn contactpersoon van ‘Kust op kracht’ 
nagaan of dat ook oorspronkelijk de bedoeling was. Het hout kan glad worden wegens 
nattigheid/aanvriezen/groene aanslag etc.   

- Alle stoepranden/stoepbanden worden zorgvuldig nagelopen en vervangen of hersteld 
daar waar nodig. 

- Zal bij Dhr. Bijpost nagaan wat de bedoeling is van het kunstwerk ter hoogte van Z-Ici. 
Het kunstwerk staat sinds kort ‘te koop’. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen en gasten voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 17 december 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 2015, altijd op donderdag, 19.30 uur, 
Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

15 januari 18 juni 

19 februari 17 september 

19 maart 15 oktober 

16 april 19 november 

21 mei - vervalt 17 december 

Data 2016, altijd op donderdag, 19.30 uur, 
Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

21 januari 16 juni 

18 februari 15 september 

17 maart 20 oktober 

21 april 17 november 

19 mei  15 december 


