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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 20 april 2017 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Karin Brouwer, Kees Buzink, Adam Landman, Jaap Lashley  Marcel Meijer, 

Anneke Mooy, Wethouder J. Beemsterboer (vanaf 20 uur) 
 

Afwezig: Gerda ten Boekel m.k., Thijs Deekens m.k. 

 
1. Welkom en mededelingen 

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

 

De gemeente Schagen organiseert een informatie- /inloopbijeenkomst over het 

ontwikkelplan Denneweg/Duinroosweg Callantsoog. Deze is op dinsdag 25 april in het 

Dorpshuis tussen 19.30 en 21.30 uur. Contactpersoon: Dhr. Steven Lehman, Senior 

Projectleider Ruimte. Het persbericht is op de website van de DR geplaatst. De 

omwonenden/betrokkenen zijn via de gemeente op de hoogte gebracht van deze infoavond. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. P. Drieenhuizen; 
- sinds 1998 wordt al getracht van de Boskerpolder een Boskerpark te maken. Ten tijde is 

daar veel geld aan uitgegeven en zijn er veel commissies mee bezig geweest maar op 
dit moment heeft dat tot niets geresulteerd. Dhr. Drieenhuizen wijst erop alert te zijn 
zodat er niet een 2e Roompot/Callesande ontstaat. De familie is eigenaar van de grond 
en de gemeente heeft met hen een contract. Op de grond zit een bestemmingsplan-
wijziging. Mocht het land in de toekomst verkocht worden dan is het belangrijk deadlines 
af te spreken met de nieuwe eigenaren. 

Dhr. Hoep; 
- heeft afgelopen dinsdagavond de commissie ruimte bijgewoond. Alle commissieleden 

hebben duidelijk gemaakt dat de wethouder, mbt het ontwikkelplan Abbestederweg/ 
Duinroosweg, dient te spreken over woningbouw en niet over recreatiebouw.  

Dhr. Kooijman; 
- had wel verwacht dat de leden van de werkgroepen Groote Keeten contact zouden 

opnemen met de DR. De DR zal nu contact met hen (F. ten Holt en S. Otto) opnemen. 
Actie 131. 

Dhr. Buter;  
- al eerder is gesproken over de situatie aan de Zuidschinkeldijk. Het is geen prettig 

gebied voor een man alleen, wandelend of joggend, met of zonder hond. De bezoekers 
van dit gebied gedragen zich onfatsoenlijk en laten allerlei troep achter ook al staat er 
een afvalbak. Het is geen reclame voor het lange-afstandswandelpad dat daar ligt en 
ook de bezoekers van de camping ervaren overlast. Daarnaast is er nog niet veel 
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gemerkt van de toegezegde extra surveillance door de politie. Het is een prachtig stuk 
natuurgebied om te recreëren en men ontwijkt dit nu. Ook al heeft de gemeente 
teruggekoppeld dat zij weinig vuil hebben aangetroffen zal Dhr. Buzink toch e.e.a. per 
mail aan de wethouder sturen en tevens zal hij contact opnemen met het 
beheerdersechtpaar van de camping. Actie 132. 

Mevr. Nagel 
- heeft een tiental jongeren meegenomen die zitten te springen om een halfpipe/ 

skatepark. Zij hoopt op steun van de DR. De jongeren hebben tot nu toe 120 
handtekeningen verzameld en op Facebook zeker 70 positieve reacties ontvangen. De 
vorige halfpipe is afgebrand en verwijderd. Tevens waren daar vaak hangjongeren te 
vinden en waren er drugsproblemen. Dhr. Meijer ondersteunt het initiatief geeft aan 
graag mee te willen denken met Mevr. Nagel en de jongeren. Zij zullen samen een 
afspraak maken en een plan bedenken richting gemeente. Actie 133. 

 
Een hartelijk welkom aan de Ondernemers Federatie Schagen: 
Dhr. Kees de Wit, voorzitter Recreatie en toerisme van de OFS 
Dhr. Thomas van der Ploeg, vice voorzitter Recreatie en toerisme van de OFS 
Dhr. Herman Leguit 
Gespreksonderwerpen zijn:   

 Verhuur particuliere woningen 

 V.V.V. 

 Glasvezel  

 Strandhuisje (s) 
 

Verhuur particuliere woningen 

 De OFS is blij dat de particuliere verhuur van woningen wordt aangepakt. 
Glasvezel 

 De OFS wil graag weten waarom de DR zich niet actief inzet voor de realisatie van 
glasvezel in de gemeente Schagen/Callantsoog. Dhr. De Wit geeft aan dat er echt 
behoefte is aan snel(ler) internet, met name in de buitengebieden waar het bereik 
dramatisch is. Ook de gemeente streeft ernaar de drempel voor aanleg van glasvezel te 
halen. De DR blijft hierin graag neutraal en is van mening dat alle bewoners voldoende 
in de gelegenheid zijn geweest om zich te laten informeren danwel zich wel of niet aan 
te melden voor glasvezel. Er is zeker voldoende reclame voor gemaakt.  

VVV’s 

 Nadat de provincie een streep heeft gezet door de VVV’s zijn op initiatief van de OFS 
inmiddels 8 VVV’s gerealiseerd binnen de gemeente Schagen. Eén van deze VVV’s is te 
vinden in Sylt Lifestyle aan het Dorpsplein in Callantsoog.   

 Verder heeft de OFS bijgedragen aan het uitgeven van een toeristische brochure over 
de regio Schagen (te koop voor 1 euro), Petten, Sint Maartenszee, Callantsoog, Groote 
Keeten & Schagen. Daarnaast is een kaart beschikbaar (gratis), Holland boven 
Amsterdam, van het Noordzeekanaal t/m Texel. Beide naslagwerken bevatten veel 
recreatieve informatie. 

Strandhuisjes 

 De OFS is voorstander van strandhuisjes en zoekt de steun van de DR om verder 
gezamenlijk op te trekken. De DR nodigt de OFS uit om een goed gedegen plan te 
maken en hierover met de DR in gesprek te gaan. De DR staat hier open voor. De lijnen 
zijn kort aangezien Dhr. Deekens lid is van de DR is maar ook van de 
Ondernemersvereniging. Aan de andere kant zijn er de dorpsbewoners. Dhr. Hoep heeft 
in de afgelopen weken en op eigen initiatief, 847 handtekeningen verzameld van vaste 
bewoners van Callantsoog. Hiermee wordt duidelijk aangetoond dat de bewoners geen 
strandhuisjes willen. Daarnaast liet de enquête die de DR vorig jaar heeft uitgezet al zien 
dat 67% van de geënquêteerden tegen strandhuisjes is. 
Evengoed wil de OFS graag een goed gedegen plan maken en samen met de DR 
optrekken.  
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4. Vaststellen notulen van 16 maart 2017 
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.  
 

5. Ingekomen en uitgaande post 
- Antwoord Fietsersbond: zie actie 106. Wordt aan gewerkt. 
- Antwoord Overlast zwerfvuil Zuidschinkeldijk: zie bij agendapunt 3, gelegenheid tot 

inspreken. 
- Antwoord Zebrapad Groote Keeten: deze zal opnieuw geverfd worden.  
- Antwoord Hekjes bij uitkijktoren Achterweg en Helmweg: Gemeente gaat ter plekke 

kijken en beoordelen. 
- Antwoord Vluchtheuvel aan de Voordijk: de gemeente gaat kijken en beoordelen of 

verlichting mogelijk is.  
- Antwoord Scheuren fietspad: men houdt het in de gaten maar vervanging is nu nog niet 

aan de orde, het is nog niet echt dramatisch. 
- Antwoord gaten langs de Duinweg: deze zullen ergens in de komende 2 maanden 

gerepareerd worden.  
- Antwoord Openbare toiletten: in 1e instantie werd het plan afgedaan maar in 2e instantie 

is het plan doorgeschoven naar een volgende termijn. Kees de Wit van de OFS 
ondersteunt het plan van harte en ziet een kans om de krachten te bundelen en samen 
op te trekken om een toilet/douche/spoelgelegenheid mogelijk te maken. 

- Ingekomen brief van Mevr. M. Staveren-Pratomo: zonering strand, bebouwing strand 
Callantsoog. Inmiddels zijn de strandzones van tafel. 

- Ingekomen brief J.M. Boon: overlast van hondenpoep. In de nieuwe gemeente Schagen 
is de hondenbelasting afgeschaft. Hier wordt een stuk handhaving gemist maar het ligt 
vaak ook aan fatsoen en bewustwording van de hondenbezitters. Er zijn voldoende 
hondenpoepzakjesautomaten en afvalbakken in Callantsoog. Het is een maatschappelijk 
probleem en men kan elkaar hier op aanspreken.  

- Ingekomen van de gemeente: voorstel uitbreiding blauwe parkeerzone van 1 naar 2 uur. 
De ondernemers van Callantsoog begrijpen dat dit in Schagen zelf goed toepasbaar kan 
zijn maar voor Callantsoog zijn zij hier geen voorstander van. Daarnaast zijn er twee 
grote ‘gratis parkeren’ parkeerplaatsen in Callantsoog. De DR stelt voor dat de OFS dit 
verder met de gemeente oppakt. Dhr. Buzink zal de informatie doorsturen aan de OFS, 
Dhr. De Wit. Actie 134.  

- Ingekomen van de gemeente: of de DR, in het kader van burgerparticipatie, wil helpen 
om werklozen met een uitkering een werkritme te laten krijgen. Dit is geen 
aangelegenheid voor de DR. Dhr. Buzink zal dit aan de gemeente melden. Actie 135. 
 

6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Adam Landman 

 Van de gemeente is de subsidie voor 2017 ontvangen. 

 De kascommissie bestaat uit Dhr. Buzink en Dhr. Meijer. Zij zullen 
een afspraak maken met Dhr. Landman voor de kascontrole.  

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  

 Het uitkijkpunt is onlangs officieel geopend. Het is een keurig en 
netjes geheel. Helaas kon Dhr. Meijer niet bij de opening zijn.  

 Is onder de indruk van de grote hoeveelheid nieuw zand op het 
strand. Het is prachtig. 

 Er is toch veel jeugd die in het duin ‘spelen’. De duinen zijn 
verboden gebied echter er wordt niet gehandhaafd. Dhr. Van der 
Ploeg geeft aan dat er zeer recent hekken zijn geplaatst. Hopelijk 
helpt dit. 
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Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Wegens afwezigheid van Mevr. Boekel geen update.  

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

 Een poosje geleden is er overleg geweest tussen de gemeente en 
de Hyksos. Dhr. Meijer zoekt al enige tijd contact met de voorzitter 
voor een terugkoppeling maar dat is nog niet gelukt. Hij zal hier de 
volgende keer op terugkomen. 

 Is positief over de opkomst en actie van de jeugd die graag een 
halfpipe/skatepark in Callantsoog willen.  

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
Geen nieuws te melden. 

PR en 
Communicatie 

Kees Buzink  
De website is geactualiseerd.  

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens 
Wegens afwezigheid van Dhr. Deekens geen update. 

Sociale 
woningbouw  

Kees Buzink en Marcel Meijer 
De voorlichtingsbijeenkomst woningbouw Denneweg/Duinroosweg is op 
dinsdag 25 april a.s. Wooncompagnie zal het plan overnemen. Het 
betreft permanente sociale huur. Dus geen koopwoningen en niet 
specifiek voor statushouders.  

 
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 
16022017 
 
 
 
16032017 
20042017 

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. 
aanhouden 
De afdeling Veilig Verkeer van de gemeente Schagen 
heeft aangegeven dat het bord op een prima plek staat. 
De Dorpsraad wil dit bespreken met de Fietsersbond.  
Dhr. Buzink zal contact opnemen met de Fietsersbond.  
Nogmaals is aangegeven dat het bord voldoet aan de 
richtlijnen en op de juiste plek staat. Dat is prima maar dit 
is niet de plek die bedoeld wordt. De DR wil in dit geval 
dus een extra spiegel op een door hen aan te wijzen plek. 
Dhr. Buzink zal contact opnemen. Aanhouden. 

Kees  

17112016 
 
 
 
15122016 
19012017 
 
16022017 
 
 
 
 
16032017 
 
 

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.  
Dhr. Buzink heeft de bedrijfsleider van AH hierover 
gesproken. Mevr. Ten Boekel zal nu contact opnemen met 
de bedrijfsleider van AH om praktische afspraken te 
maken. 
AH staat open voor een bezorgservice in Callantsoog 
maar alleen als de mensen zelf boodschappen doen en 
boven een bepaald bedrag besteden. Deze zienswijze 
voldoet niet geheel aan de verwachtingen van de 
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20042017 

Dorpsraad. Mevr. Ten Boekel heeft daarom contact 
opgenomen met de SPAR in ’t Zand. Deze nemen 
telefonisch en online bestellingen aan en bezorgen 1x per 
week gratis in Callantsoog. Betalen kan per pin of contant. 
Voor een extra bezorging in dezelfde week worden wel 
kosten gerekend. Mevr. Ten Boekel zal de SPAR vragen 
deze informatie in De Omroeper te plaatsen.  
De Spar uit ’t Zand heeft de informatie over de 
boodschappenservice in de Omroeper geplaatst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
GEREED 

17112016 
 
 
15122016 
19012017 
 
 
16022017 
16032017 
20042017 

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. 
Idem. 
Dhr. Buzink zal de rapportage opvragen. 
Dhr. Buzink moet de rapportage nog opvragen. 

Kees  

17112016 
 
 
15122016 
 
 
 
 
19012017 
16022017 
 
 
 
 
 
 
 
16032017 
 
20042017 

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. 
Dhr. Meijer heeft een tweede bezoek gebracht aan H&G 
Exporttractors. Hij heeft nogmaals gewezen op de 
gevaarlijke verkeerssituatie, de rommelige aanblik en de 
milieuverontreiniging door het mogelijk lekken van 
brandstof en olie. Mocht de situatie bij een volgend 
bezoek van de Dorpsraad niet aanzienlijk verbeterd zijn 
dan zal de Dorpsraad e.e.a. overdragen aan de 
gemeentelijke handhavers.  
De Dorpsraad heeft melding gemaakt bij de gemeente 
over de overlast. De gemeente gaat hiermee aan de slag. 
De gemeente is aan zet. Aanhouden. 

Kees en 
Marcel 

 

17112016 
 
 
 
 
 
 
15122016 
 
 
 
 
 
19012017 
 
 
16022017 
 
 
 
 
16032017 

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. 
Aan de geïnventariseerde punten uit het werkbezoek van 
5 oktober jl. is nog geen start gemaakt. Ook nogmaals 
aandacht voor de plas water en de overdadige verlichting 
op parkeerplaats Kiefteglop. Dhr. Buzink zal een 
herinnering sturen aan de heren Kok en Glas. 
Zie bij 5, ingekomen en uitgaande post. 

Kees  
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20042017 De situatie bij Bakker Van der Ploeg is opgelost. De 
blokken zijn uit het looppad verwijderd en er is een extra 
parkeerplaats gerealiseerd. Wel is er nog een kwestie 
over de opstaande randjes van het nieuwe parkeervak en 
zetten bakker en slager nog steeds obstakels in het 
looppad. De wateroverlast bij parkeerplaats Kiefteglop is 
opgelost. Mbt handhaving heeft Dhr. Beemsterboer bij de 
burgermeester aangekaart om vaker een ronde te maken 
door de kustplaatsen. 

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  

19012017 
 
 
 
16022017 
16032017 
20042017 

122 Brief aan de gemeente en (opnieuw) melding maken van 
de overlast van de driehoeksborden.  
Het probleem is bekend bij de gemeente. Er zijn al diverse 
discussies over gevoerd. Driehoeksborden mogen niet 
zomaar om alle lantaarnpalen worden geplaatst.  
Zie bij 5, ingekomen en uitgaande post. 
Na een telefoontje naar Bel&Herstel zijn de 
driehoeksborden aan de M. Mooystraat binnen drie dagen 
verwijderd. Er stond o.a. een illegale afbeelding op de 
borden. In het algemeen heeft de gemeente het plaatsen 
van borden vrijgegeven maar evengoed is men bezig om 
beleid te maken. Aanhouden.  

Kees  

19012017 
 
 
16022017 
 
 
16032017 
20042017 

124 Met Dhr. Van Vuure spreken en hem aanmoedigen aan de  
chauffeurs een A4tje mee te geven met de voorgestelde 
rijroute/plattegrond.  
De DR heeft dit aangekaart maar zonder succes. Dhr. 
Beemsterboer geeft aan hierover met Dhr. Van Vuure te 
zullen bellen.  
Aanhouden. 
Mevr. Mooy heeft de indruk dat het minder wordt met de 
overlast van het vrachtverkeer. Evengoed gaat              
Dhr. Beemsterboer contact opnemen met Dhr. Van Vuure 
om dit af te stemmen.  

Dhr. 
Beemsterboer 

 

16032017 
 
 
20042017 

129 Bij de gemeente melden dat de laad- en losplaatsen nabij 
Restaurant Brasil na 11 uur gebruikt worden om 
bloembakken te plaatsen. 
In overleg met de gemeente heeft Restaurant Brasil de 
bloembakken verrijdbaar gemaakt.  

Kees  

16032017 130 Bij de gemeente het veegplan voor Groote Keeten 
opvragen. 
Aanhouden. 

Kees  

20042017 131 Contact opnemen met F. ten Holt en S. Otto, werkgroep 
Groote Keeten 

Kees/Karin nieuw 

20042017 132 Situatie Zuidschinkeldijk: de wethouder informeren en 
contact opnemen met het beheerdersechtpaar van de 
camping 

Kees nieuw 

20042017 133 Contact opnemen met Mevr. Nagel ivm halfpipe/skatepark Marcel nieuw 

20042017 134 Informatie uitbreiding blauwe parkeerzone van 1 naar 2 
uur toesturen aan OFS, Dhr. De Wit 

Kees nieuw 

20042017 135 De gemeente laten weten dat de DR niet ingaat op het 
verzoek om werklozen een werkritme te laten krijgen 

Kees nieuw 

20042017 136 Langsgaan bij Mevr. Kasprowski ivm de bomen voor haar 
woning die licht wegnemen.  

Kees nieuw 
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10. Rondvraag 
Dhr. Drieeenhuizen 
- is een voorstander van glasvezel en geeft aan dat het belangrijk is voor de 

gemeenschap in het dorp en voor de bewoners van het buitengebied. Hij hoopt dat de 
ondernemers het oppakken.  

Dhr. Kees de Wit 
- stelt voor om elkaar als DR en OFS op te zoeken als er problemen zijn en de discussie 

over de strandhuisjes laten rusten tot er meer duidelijkheid is.   
Dhr. Beemsterboer 
- is blij dat partijen elkaar opzoeken en met elkaar in discussie gaan ook al zijn er 

meningsverschillen. De gemeente is van plan om met belanghebbenden in de vier 
kustplaatsen gesprekken te voeren, mogelijk al voor de zomer. Indien nodig wil            
Dhr. Beemsterboer hier best een informatieavond voor beleggen. Hij is nieuwsgierig 
naar de gesprekken die de komende tijd gevoerd gaan worden. 

Mevr. Kasprowski 
- heeft overlast van enkele bomen voor haar woning. De bomen nemen veel licht weg. Ze 

vraagt of deze gekopt kunnen worden. Dhr. Buzink zal binnenkort even komen kijken en 
overleggen wat er gedaan kan worden. Actie 136.  

Dhr. Buter; 
- vraagt nogmaals naar het maaibeleid. Er is geen maaibeleid maar de DR heeft hierin 

navraag gedaan en het antwoord was dat het gedeelte van Staatsbosbeheer minder 
gemaaid zal worden. Het gedeelte dat valt onder de gemeente zal geregeld gemaaid 
worden.  

Dhr. Meijer; 
- heeft afgelopen week geluncht bij een restaurant op het Dorpsplein en is trots op het 

nieuwe Dorpsplein, de prachtige trap en in het algemeen het mooie dorp. Met dank aan 
alle betrokken inwoners en de gemeente. Dat mag ook wel eens gezegd worden.  

 
11. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 18 mei 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 


