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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 september 2018 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Kees Buzink, Odette Dinkla, Alex Kirstein, 

Anneke Mooy, Marcel Meijer 
 

Afwezig: Betty Bracht, Thijs Deekens m.k. 

   

1. Welkom en mededelingen 

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. Hoep; 
- heeft een plan en maquette gemaakt voor een ondergrondse multifunctionele ruimte 

onder een gedeelte van het nieuwe Dorpsplein. Hierin meegenomen parkeerruimte voor 
ongeveer 120 auto’s, motoren en fietsen (en oplaadpunten), toiletten en een toeristisch 
informatiepunt. ‘Onder parkeren, boven flaneren’ is het thema. De ruimte kan o.a. 
gebruikt worden voor markten, muziek, kerstmarkt etc. Voor- en tegenstanders hebben 
zich al gemeld. Dhr. Hoep zal de DR op de hoogte houden van de ontwikkelingen.  

Dhr. Juffermans; 
- roept de DR op om meer reclame te maken richting de jeugd om zich nu al aan te 

melden voor de starterswoningen. De DR is daar al redelijk actief mee bezig o.a. door 
persoonlijke gesprekken en een oproep op de Facebookpagina. Ook Dhr. Hoep heeft 
hierover e.e.a. op Facebook geplaatst. De jeugd kan zich al aanmelden bij 
Wooncompagnie maar inschrijven voor een woning kan pas nadat het project is gestart. 
De DR zal contact opnemen met Wooncompagnie en hen aansporen (meer) te 
communiceren via de Omroeper en hun website te vereenvoudigen. Verder moet er 
aandacht komen voor het feit dat huurders van de woningstichting graag doorstromen 
naar seniorenwoningen. Zie actie 180. 
 

4. Vaststellen notulen van 21 juni 2018 
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 ontvangt 
de notulen in CC. 
 

5. Ingekomen en uitgaande post 
Uitgaande: 
- Status ontmoetingsplek Uitlandseweg. Ten gevolge van een vormfout ligt er nu een 

prachtig stuk asfalt. Aan de kant van de entree van de camping is de situatie 
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onveranderd. Dhr. Hoep heeft op eigen gelegenheid emails aan de gemeente gestuurd 
maar er gebeurt momenteel helemaal niets. Het zou aan de vergunningen liggen? De 
DR hoopt dat de situatie nu snel wordt opgelost en afgesloten. De DR zal de gemeente 
om een update vragen. Zie ook actie 178. 

Ingekomen: 
- Dode bomen Kiefteglop verwijderd. Er is een brief gestuurd over de dennenbomen 

Kiefteglop. Inmiddels zijn ze verwijderd of gedeeltelijk verwijderd en vervangen. Ook de 
bomen die de komende tijd doodgaan zullen worden vervangen. Dit alles onder garantie 
van de leverancier. Zie ook actie 176. 

- H. Heddes, bomen Warande. De bomen groeien nu helemaal over de tuin heen. Ze 
moeten echt uitgedund worden. Het betreft 7 bomen. De DR zal in actie komen. Zie ook 
actie 172.  

- Verslag gesprek M. Witte/HHNK/duinbeleid. Mw. Bracht, Dhr. Drieenhuizen en  
Dhr. Hoep waren aanwezig bij het gesprek met Dhr. Witte over verstuiving in de duinen 
en waterveiligheid. De waterveiligheid in Callantsoog is gewaarborgd, ondanks betreding 
van de duinen. Zolang de hoeveelheid zand tussen duin en zee in tact blijft, en dat zal 
regelmatig gecontroleerd worden. Om verstuiving te laten ontstaan zullen stukken duin 
in de toekomst expres kaal worden gemaakt om ongewenste vegetatie te voorkomen. 
Planten die niet gewenst zijn zullen door de verstuivingen afsterven. Op veel plekken zal 
ook het helmgras verdwijnen, men laat het zand stuiven en aan de gaten in de duinen 
zal niets gedaan worden, over de veiligheid v.w.b. eventuele instortingen bij betreding 
van het duin verwijst het HHNK de dR naar Landschap Noord-Holland. De afrasteringen 
tussen duinen en strand zullen na volgend jaar verdwijnen en de blauwe bordjes met 
“kwetsbaar natuurgebied“ zullen eveneens worden verwijderd. Al deze maatregelen 
komen uit Brussel, vanwege de CO 2 problematiek, de provincies en natuurbeheerders 
voeren het beleid uit. Dhr. Witte zal contact opnemen met Dhr. Glas van de gemeente 
om, indien nodig, maatregelen te treffen als de zandverstuivingen overlast veroorzaken 
voor dorpsbewoners en bijvoorbeeld bij de steeds zanderiger wordende strandopgang 
Voordijk. De DR zal evengoed bij de gemeente melden dat zij verantwoordelijk zijn voor 
de strandslagen en de veiligheid hieromtrent. Zie ook actie 169. 

- Bustijden lijn 152. De bustijden sluiten niet goed aan op de schooltijden van de Regius  
Scholengemeenschap. De provincie is hierin als enige beslissingsbevoegd. De 
gemeente en overige instanties hebben hierop geen invloed. De DR zal wel het signaal 
naar de provincie en gemeente afgeven maar meer kan zij niet doen. Dhr. De Haan 
heeft vandaag ook nog een brief aan de provincie gestuurd. De DR zal dit onderwerp 
met belangstelling volgen. Zie actie 184.  

 
6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Betty Bracht 
Wegens afwezigheid van Mw. Bracht geen update. 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  
Dhr. Meijer zal de gemeente contacten en hen nogmaals melden dat zij 
verantwoordelijk zijn voor de strandslagen en de veiligheid hieromtrent. 
Zie actie 169. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

 Is tevreden met de opgang voor rollators/rolstoelen/kinderwagens 
etc. bij AH. Ook fijn dat de fietsen een eigen parkeerplek hebben en 
niet meer op de stoep staan. De situatie omtrent de slagboom blijft 
wel zorgelijk. Zie actie 179. 

 Kruising Abbestederweg/Dorpsweg/Duinweg. Het bordje ‘fietsen 
oversteken’ is geplaatst. De situatie blijft zorgelijk maar het ‘dossier’ 
over deze verkeerssituatie is gesloten. 

 



 
 

CONCEPT-Notulen Dorpsraadvergadering donderdag 20 september 2018  3 

Ouderenbeleid 
Wonen en Welzijn 

Ger de Haan 

 Wonen Plus Welzijn is een maatschappelijke organisatie in 
Schagen. Ze hebben een werkplaats voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Er zijn 1200 vrijwilligers en 35 vaste krachten 
werkzaam. Dhr. De Haan is vrijwilliger bij de organisatie en zal de 
DR op de hoogte houden van zaken die van belang zijn voor 
Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten. 

 Dhr. de Haan vertegenwoordigt ook de Seniorenpartij Schagen.  

Jeugdbeleid Marcel Meijer  
Skatepark:  
Dhr. Meijer zal binnenkort een praatje houden op de school. De 
gemeente is positief over het aanleggen van een skatepark. Zie ook 
actie 133. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 

 De DR merkt nog steeds niet dat er gewerkt wordt aan de 
openstaande verkeerspunten zoals de verlichting van de vlucht-
heuvel nabij de Voordijk, de lantaarnpaal aan de Jewelweg etc., etc. 
Zie actie 150. 

 Dhr. Buzink zal bij de nationale bewegwijzeringsdienst nagaan hoe 
het staat met het ANWB-bord. Zie actie 171. 

PR en 
Communicatie 

Kees Buzink en Betty Bracht 
Er was een klein technisch probleem met de toegankelijkheid van de 
site maar dat zal worden opgelost. Verder geen bijzonderheden te 
melden.  

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens 
Wegens afwezigheid van Dhr. Deekens geen update.  

Sociale 
woningbouw  

Alex Kirstein en Marcel Meijer 
Op initiatief van de gemeente is de klankbordgroep opgericht. De groep 
komt maandelijks bij elkaar en heeft een adviserende rol richting de 
gemeente. Men werkt nu aan een overzicht van mogelijke bouwlocaties 
voor permanente bewoning in Callantsoog. In een later stadium zal 
worden nagedacht over faciliteiten. De gemeente gaat op basis van een 
factsheet de haalbaarheid per locatie bepalen rekening houdend met 
Natura2000, weidevogels, geluidsregels etc. Namens de Dorpsraad zijn 
Mw. Bracht en Dhr. Kirstein deelnemers. Men mist nog 
vertegenwoordiging vanuit de jongerengroep.  

 
 

7. Voortgang en vaststellen actielijst 
 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
21042016 
21062018 
 
 
 
20092018 

077 Boskerpolder, ontwikkeling Droomparken: 
De vier, door Droomparken georganiseerde, 
werkbijeenkomsten, voor omwonenden en andere 
betrokkenen en belanghebbenden zijn bijna afgerond. De 
geluiden tot nu toe zijn positief. 
Op de onlangs gehouden raadsvergadering heeft de DR 
ingesproken. Het was jammer en teleurstellend te 
constateren dat er toch nog mensen negatief waren 
ondanks dat alle mogelijkheden geboden zijn deel te 
nemen aan diverse discussies/werkgroepen etc. Op dit 
moment ligt de ontwikkeling van het park echter stil. Eerst 
moet er een advies gegeven worden aan de regering over 
PAS (ommissie). Daarna kan men verder met het 
ontwikkelen van het park maar het tijdspad is onduidelijk. 

 
 
 
 
 
Marcel 
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Dhr. Meijer zal de komende tijd contact houden met de 
communicatie-afdeling van Droomparken.   

19042018 
 
 
17052018 
 
21062018 
20092018 

112 Situatie bij H&G Exporttractors:  
Dhr. Meijer en Dhr. Buzink zullen contact opnemen met 
Mevr. Van Kampen en vragen naar de actuele status. 
Mevr. Van Kampen heeft uitgezet binnen haar organisatie. 
Beantwoording te verwachten na de formatie. 
Aanhouden. 
Dhr. Meijer heeft de loods in aanbouw bekeken. De vraag 
is of de loods groot genoeg is voor alle machines. De DR 
zal bij Mw. Van Kampen om een update vragen.  

 
 
 
 
 
 
Kees en 
Marcel 

 

16032017 
19042018 
17052018 
21062018 
 
20092018 

129 Situatie bij Restaurant Brasil  
Mevr. Van Kampen heeft uitgezet binnen haar organisatie. 
Beantwoording te verwachten na de formatie. 
Mevr. Van Kampen zal nu een mail sturen naar 
handhaving. Ze had dit punt even over het hoofd gezien. 
Afdeling handhaving (BOA’s), hebben situatie bekeken en 
zij vonden het wel in orde. De DR zal de BOA’s uitnodigen 
voor een volgende dorpsraadvergadering. 

 
 
 
 
 
Kees 

 

20042017 
20092018 

133 Halfpipe/skatepark. 
Zie update bij agendapunt 6, jeugdbeleid. 

 
Marcel 

 

21092017 
17052018 
 
 
21062018 
 
 
20092018 

150 Verkeerspunten:  
De provincie heeft toegezegd een onderbord te plaatsen 
met de tekst ‘pas op fietsers’. Mbt de andere punten geen 
voortgang. 
Het onderbord is geplaatst. Mbt de andere punten, vlucht-
heuvel nabij de Voordijk, de lantaarnpaal aan de 
Jewelweg etc., geen voortgang. Aanhouden. 
Aanhouden. 

 
 
 
 
 
 
 
Kees/ Anneke 

 

16112017 
21062018 
 
 
 
 
 
20092018 

157 Commerciële openbare toiletten (S. van de Veek): 
Er is een brief uitgegaan naar Quiosk B.V. Dit is de partij 
die openbare toiletten wil gaan exploiteren in Callantsoog. 
Zij zijn bezig de eerste contacten/afspraken te maken met 
de gemeente. Hoe de invulling eruit komt te zien en 
wanneer men van start gaat is nog niet bekend. De 
Dorpsraad wacht de ontwikkelingen af.  
Op 25 juli jl. zijn Mw. Bracht en Mw. Mooy aanwezig 
geweest bij een gesprek met de gemeente en het bedrijf 
Sanitronics. Dit bedrijf is gespecialiseerd in openbare 
toiletten welke zij maken in Nederland en plaatsen over de 
gehele wereld. De unit (RVS) reinigt zichzelf en het water 
wordt hergebruikt, de buitenkant is naar eigen smaak te 
ontwerpen, het is genderneutraal en rolstoelvriendelijk. 
Verder is gedacht aan veiligheid en het tegengaan van 
vandalisme. Men zorgt voor onderhoud en aanvullen van 
toiletpapier, zeep, handdoekjes etc. Het toilet kan worden 
aangeschaft (ong. 80.000 euro) maar leasen is ook 
mogelijk. In combinatie met het bedrijf Quiosk kan 
bijvoorbeeld een snoep- of frisdrankautomaat worden 
geplaatst. De DR en de gemeente waren positief maar het 
aanschafbedrag kan op bezwaar stuiten in de 
gemeenteraad. Ook zal er opnieuw gekeken moeten 
worden naar een geschikte locatie. De DR zal bij  
Dhr. Beemsterboer een update vragen. 

 
 
 
 
 
 
 
Kees 

 

15032018 
 
 
19042018 
 
17052018 
21062018 

168 Nagaan wat het huurbedrag van de koffieruimte in ’t Oghe 
is (Gerda). Onderwerp bespreken in ondernemers-
vereniging (Odette). 
Mevr. Dinkla is hier nog mee bezig. Wegens afwezigheid 
van Mw. Ten Boekel geen update. 
Wegens afwezigheid van Mw. Ten Boekel geen update. 
Mevr. Ten Boekel en Mevr. Dinkla zullen dit opvolgen. 
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20092018 Het koffiedrinken in ’t Oghe is weer van start gegaan. Men 
hoopt op nog meer deelnemers van m.n. de Kwartelweg. 
Mw. Ten Boekel zal nagaan hoe e.e.a. verder geregeld is, 
huurkosten, koffiekosten etc. Dhr. De Haan biedt hierbij 
zijn hulp aan. 

Gerda en 
Odette 

15032018 
 
19042018 
17052018 
21062018 
 
 
20092018 

169 Melding maken bij de gemeente dat strandopgang 
Voordijk nauwelijks toegankelijk is wegens het vele zand.  
De strandopgang is nog steeds slecht begaanbaar.         
Dhr. Buzink zal de melding maken. 
Dhr. Buzink zal de melding maken. Dhr. Beemsterboer 
heeft ook een notitie gemaakt. E.e.a. in het kader van 
toegankelijkheid en veiligheid bij calamiteiten.  
Dhr. Meijer zal de gemeente contacten en hen nogmaals 
melden dat zij verantwoordelijk zijn voor de strandslagen 
en de veiligheid hieromtrent.  

 
 
 
 
 
 
 
Kees/Marcel 

 

19042018 
 
 
17052018 
 
21062018 
 
 
20092018 

171 Contact opnemen met de ANWB en melden dat het  
ANWB bord ter hoogte van de Zandweg behoorlijk 
verroest is klappert bij harde wind. 
Een extern bedrijf gaat hier tegenwoordig over. Zij zullen 
het bord beoordelen/repareren/vervangen. 
Melding doorgegeven aan de nationale bewegwijzerings-
dienst. De Dorpsraad heeft een volgnummer gekregen en 
de dienst zal het verder gaan opvolgen. 
Het bord is nog niet vervangen/verstevigd o.i.d. Dhr. 
Buzink zal contact opnemen en vragen om een update.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kees 

 

19042018 
 
17052018 
 
21062018 
 
 
20092018 

172 Contact opnemen met de gemeente/Dhr. Van der Veek 
ivm snoeien van bomen ter hoogte van Warande 5. 
Het snoeien van de bomen is uitgevoerd maar kan beter. 
De gemeente zal hier opvolging aan geven. 
Geen voortgang. Dhr. Buzink zal nogmaals een mail 
sturen. Dit keer naar Dhr. Heddes (Dhr. Beemsterboer in 
cc). De bomen moeten flink uitgedund worden.  
De situatie is onveranderd. De bomen groeien nu 
helemaal over de tuin heen. Ze moeten echt uitgedund 
worden. Het betreft 7 bomen. De DR zal in actie komen. 

 
 
 
 
 
 
 
Kees 

 

19042018 
 
 
17052018 
 
21062018 
20092018 

173 Navraag doen bij de gemeente aangaande het bord 
‘fietsers afstappen’ strandopgang Abbestede. De fietsers 
racen het duin af wat gevaarlijke situaties oplevert. 
Contact opnemen met de gemeente, het bord ‘fietsers 
afstappen’ moet teruggeplaatst worden. 
Dhr. Buzink zal de brief uitsturen. 
Dhr. Buzink zal de brief uitsturen. 

 
 
 
 
 
 
Kees 

 

17052018 
 
 
 
21062018 
20092018 
 

176 Contact opnemen met de gemeente/groenvoorziening 
aangaande de bomen op parkeerplaats Kiefteglop. 
Weghalen of vervangen onder garantie van de 
leverancier. 
Brief is uitgestuurd. De DR is in afwachting van antwoord. 
Inmiddels zijn de bomen verwijderd of gedeeltelijk 
verwijderd en vervangen. Ook de bomen die de komende 
tijd doodgaan zullen worden vervangen. Dit alles onder 
garantie van de leverancier. 

 
 
 
 
 
Kees 

 

21062018 
 
20092018 

177 De gebied coördinator (o.a. voor de strandopgangen) 
uitnodigen voor een komende Dorpsraadvergadering. 
Er is contact gelegd. De gebied coördinator zou graag met 
de DR praten maar niet tijdens een openbare 
Dorpsraadvergadering.  

 
 
Kees 

 

21062018 
 
 
 
 

178 Status van de ontmoetingsplek: 
Mevrouw Van Kampen heeft gemeld dat men in juli het 2e 
gedeelte zal aanpakken. De Dorpsraad kan voor verdere 
informatie de coördinator van gemeente benaderen. De 
DR zal de ontwikkelingen volgen. 
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20092018 Zie agendapunt 5, ingekomen en uitgaande post. De DR 
zal de gemeente om een update vragen.   

Kees 

21062018 
 
 
 
 
20092018 

179 Contact opnemen met Dhr. Van Vuure ivm de situatie 
rondom de AH voor mensen met rollators/rolstoelen/ 
kinderwagens/winkelwagens. Tevens de verkeerssituatie 
slagboom aankaarten en mail hierover aan  
Dhr. Beemsterboer sturen. 
De opgang voor rollators etc. is gerealiseerd. De situatie 
omtrent de slagboom blijft zorgelijk. Aanhouden.  

 
 
 
 
 
Kees 

 

21062018 
 
20092018 

180 Bericht plaatsen op de Facebookpagina mbt sociale 
woningbouw voor de jeugd (hoek Abbestederweg/Duinroosweg) 
Contact opnemen met Wooncompagnie en hen aansporen 
(meer) te communiceren via de Omroeper en hun website 
te vereenvoudigen.  

 
 
Kees 

 

21062018 
 
 
20092018 

182 Data Dorpsraadvergaderingen en overige informatie 
publiceren in o.a. Omring Express en Schagen op Zondag 
en/of Schager courant. 
Wegens afwezigheid van Mw. Bracht geen update. 

 
Werkgroep 
communica
tie 

 

20092018 184 Buslijn 152 sluit niet aan op schooltijden Regius Schagen. 
De DR zal het signaal naar de provincie en gemeente 
afgeven.  

Kees nieuw 

 
10. Rondvraag 

Dhr. Kirstein; 
- Alle Dorpsraden van de gemeente Schagen zijn uitgenodigd voor een kennismaking en 

gesprek met het college op locatie. Op dinsdag 13 november is Callantsoog en Groote 
Keeten aan de beurt. Rond het middaguur is de Dorpsraad uitgenodigd in het Dorpshuis 
voor een gezamenlijke lunch en een gesprek over actuele ontwikkelingen. Namens de 
Dorpsraad zullen Mw. Bracht, Mw. Dinkla en Dhr. Kirstein deelnemen.  

 
11. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 18 oktober 2018.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data 2018, altijd op donderdag, 19.30 uur, Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

18 januari 15 maart 17 mei 20 september 15 november 

15 februari 19 april 21 juni 18 oktober 20 december 


