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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 20 juni 2019 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Monique Bosse-Langeveld, Gerda ten Boekel, Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs 

Deekens, Marcel Meijer, Pieter Spijker  
 
Afwezig: Kees Buzink, Odette Dinkla, m.k., Anneke Mooy m.k., Ben van der Meer m.k., 

Cees Hoep m.k., Alex Kirstein m.k. 

Aanwezig  
Publiek: - 
 
1. Welkom en mededelingen 

Wegens afwezigheid van Mevr. Mooy opent Dhr. Deekens de vergadering en heet alle 

aanwezigen welkom.  

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

De naam komt dan in de notulen te staan.  

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Gelegenheid tot inspreken 

Geen. 

4. Vaststellen notulen van 16 mei 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 en de        
Dhr. De Haan (vertegenwoordiger Wonen Plus Welzijn en Seniorenpartij Schagen) ontvangen 
de notulen in CC.  

 
5. Ingekomen en uitgaande post 

Wegens afwezigheid van de secretaris komt dit punt te vervallen. 
 

6. Stand van zaken Homo Ontmoetingsplek Callantsoog (HOP) 
Er zijn wegmarkeringen aangebracht op het wegdek. Inrijden per auto is nog steeds mogelijk. 
Zie ook actie 208. 

 
7. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Betty Bracht 

 de subsidie voor 2020 moet vóór oktober 2019 aangevraagd 
worden; 
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 er is een brief ontvangen ivm adreswijziging van het secretariaat. 
Mevr. Bracht neemt dit op met Dhr. Buzink. 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  

 de bijeenkomst over de aanstaande zandsuppletie heeft onlangs 
plaatsgevonden. De aannemer, strandexploitanten, Dhr. Hanse van 
Rijkswaterstaat en Dhr. Meijer waren aanwezig. De gemeente was 
helaas afwezig. Aanvang zandsuppletie is voorzien op 9 september, 
de voorbereidingen starten vanaf 2 september. Doorlooptijd 
ongeveer 3 weken. Men gaat van zuid naar noord werken. Bij 
Woest en Strandtent De Strandtent lopen leidingen dus hier zal nog 
een plan voor gemaakt worden; 

 bij strandslag Abbestee is verlichting aangebracht. Zie actie 189. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Geen bijzonderheden. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

 helaas heeft Dhr. Meijer geen contact kunnen krijgen met          
Mevr. Nagel i.v.m. de skatebaan. De interesse voor de skatebaan 
lijkt verdwenen. Dhr. Spijker geeft aan dat er meer behoefte is aan 
een pannaveldje (sportief trapveldje voor iedereen, vaak afgezet 
met een hekwerk). Hij zal de komende tijd handtekeningen 
verzamelen zodat na de vakantie verder actie kan worden 
genomen. Actie 215. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
Wegens afwezigheid van Mevr. Mooy geen update. 

PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 
Geen bijzonderheden. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Monique Bosse-Langeveld 

 het zomerprogramma is van start gegaan en verloopt tot nu toe 
goed.  

Sociale 
woningbouw  

Alex Kirstein en Betty Bracht 
 de inloopavond/thema avond kon rekenen op een redelijke opkomst 

met veel positieve geluiden. In ieder geval zijn er 160 ingevulde 
kaarten ingeleverd. Er is m.n. veel animo voor de optie van 
woningbouw op locatie voetbalvelden. Een aantal leden van de 
klankbordgroep zijn nu druk bezig een vervolg in te zetten; 

 Mevr. Bosse-Langeveld heeft met wethouder Beemsterboer 
gesproken. Deze is voornemens een avond te organiseren voor 
aanwonenden hoek Abbestederweg/Duinroosweg. Het betreft 20 
sociale huurwoningen. De verhuur verloopt via Wooncompagnie. 

Toerisme NIEUW Betty Bracht en Pieter Spijker 

 aandacht voor de regionale kustvisie. Deze is door de provincie 
Noord-Holland neergelegd en loopt inmiddels 10 jaar, in 2020 wordt 
deze herzien. We hebben nu de kans om deze te evalueren en daar 
waar nodig wijzigingen in aan te (laten) brengen; 

 naast de regionale kustvisie is er ook een kustpact, deze beslaat de 
gehele Nederlandse kust; 

 Mevr. Ten Boekel benoemt nog even aantal ‘ergernis’-onderwerpen 
waar de werkgroep toerisme zich mee kan bezighouden. Het 
kernwoord hierbij is service. Denk aan o.a. ontbreken van openbaar 
vervoer in het weekend, verdwijnen van hondenpoepzakjes, 
ontbreken van een openbaar toilet, etc. 

 
9. Voortgang en vaststellen actielijst 

De actielijst wordt niet meer geagendeerd voor het openbare gedeelte van de 
dorpsraadvergadering. De lijst is lang en er is weinig voortgang. De gebiedscoördinator heeft 



 
 

Notulen Dorpsraadvergadering donderdag 20 juni 2019 3 

een aantal actiepunten overgenomen. Eventuele overige actiepunten zullen buiten de 
vergadering besproken worden.  

 
10. Rondvraag 

Dhr. Deekens; 
- het Hoogheemraadschap heeft de waterstand iets verhoogd waardoor er nu water op 

parkeerterrein Kiefteglop blijft staan. De sloot is vol dus het water kan niet weg.  
Dhr. Meijer; 
- Droomparken, Dhr. R. Moerenhout, neemt momenteel een afwachtende houding aan nu 

het Europees hof uitspraak heeft gedaan in de PAS/Natura 2000 (fijnstof) zaak.             
Dhr. Moerenhout zal contact opnemen met Dhr. Meijer zodra er weer voortgang is of hij 
iets te melden heeft;  

- heeft via de Fixi app melding gemaakt over het foutparkeren nabij Sinckelsant/               
M. Mooystraat en gevraagd om een oplossing. Alhoewel de gemeente in eerste instantie 
wilde gaan handhaven is door Dhr. Meijer specifiek gevraagd om een oplossing. De 
gemeente laat de situatie nu beoordelen door een verkeersdeskundige. E.e.a. is te volgen 
in de Fixi app.   

- heeft onlangs zijn verjaardag gevierd in een strandpaviljoen en liep daar tegen de 
kunstmanifestatie (Ku(n)stroute Zijpe aan Zee) aan. Een aanrader aan iedereen om de 
kunst te gaan bekijken.  

Dhr. Hartendorp; 
- vraagt nogmaals aandacht voor het ontbreken van een zebrapad in Groote Keeten. Zie 

ook bij actie 202. 
 

11. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 19 september 2019.  
 
Vastgestelde data 2019: 

 
 
 
 
 
 

Voorgestelde data 2020: 
 
 
 
 
 

 
 

Data 2019, altijd op donderdag, 19.30 uur, Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

17 januari 21 maart 16 mei 19 september 21 november 

21 februari 18 april 20 juni 17 oktober 19 december 

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 


