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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 21 februari 2019 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Monique Bosse-Langeveld, Betty Bracht, Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Kees 

Buzink, Thijs Deekens, Odette Dinkla, Cees Hoep, Alex Kirstein, Ben van der 
Meer, Marcel Meijer, Anneke Mooy 
Zie onderaan deze notulen het overzicht van overige aanwezigen. 
 

Afwezig: -  

  

1. Welkom en mededelingen 

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

- Vandaag zou de heer A. Groot van de gemeente aanwezig zijn om te vertellen over 

duurzaamheid binnen de gemeente Schagen. Helaas is hij wegens ziekte afwezig maar 

hij schuift de volgende keer aan.  

- Dhr. Ben van der Meer heeft gereageerd op de advertentie voor een secretaris. Hij woont 

in Groote Keeten, werkt als manager juridische- en veiligheidszaken bij de gemeente 

Purmerend en is communicatief zeer goed onderlegd. Dhr. Van der Meer is van harte 

welkom. Dhr. Buzink zal het secretariaat aan hem overdragen en de komende tijd 

ondersteuning bieden daar waar nodig.  

- Monique Bosse-Langeveld treedt toe tot de dorpsraad namens de ondernemers-

vereniging. Hiermee neemt zij de taak over van Dhr. Deekens en zal zij namens de 

ondernemersvereniging verslag doen in de dorpsraad. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Gelegenheid tot inspreken 

Dhr. Drieeenhuizen; 

- vraagt aandacht voor de slechte staat van de voet- en fietspaden. In het verleden hebben 

verschillende instanties, waaronder de fietsersbond, de situatie al beoordeeld. Ook het 

kruispunt Abbestederweg/Duinweg is en blijft gevaarlijk. Ook deze is meerdere malen 

beoordeeld met als resultaat dat er geen aanpassingen worden gedaan. Dhr. Hoep stelt 

voor om de situatie te gaan bekijken met Dhr. Drieeenhuizen en Dhr. Van Warmerdam, 

mogelijk dat er een bord kan worden geplaatst. Ook zal Dhr. Hoep de situatie van het 

verdwenen zebrapad in Groote Keeten benoemen. Dit is nu een 30km zone geworden.  
Dhr. Meijer; 

- heeft gesproken met de persvoorlichter van Droomparken Dhr. Moerenhout. Op dit 

moment is er niets te melden. Met Dhr. Moerenhout is afgesproken dat hij van zich laat 

horen als er nieuws is. 
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- mbt een wandelpad tussen Callantsoog en het Zwanenwater zoekt Dhr. Meijer nog 

contact met Dhr. Haas van de provincie. Dhr. Haas heeft al wel laten weten 

geïnteresseerd te zijn. Hij wil graag een team samenstellen van o.a. iemand die 

beleidsmatig is ingevoerd en iemand die financieel onderlegd is. Verder houdt               

Dhr. Meijer over dit onderwerp ook contact met de gebiedscoördinator.  

Dhr. Hoep; 

- Dhr. Nop van Warmerdam wil graag in contact komen met de betrokkenen van de HOP. 

Dhr. Hoep zal het contact tot stand brengen; 

- strandslag Voordijk is geschoven. Er is veel zand weggehaald; 
- alle wegen zijn geschoond/gezogen o.a. de Abbestederweg. Dit alles via de app Fixi.   

Dhr. Hoep zal een bedankje sturen; 
- heeft Dhr. Beemsterboer verzocht om een schelpenpaadje te realiseren langs het slootje 

tussen Abbestederweg/Jewelweg; 
- in Groote Keeten is men van start gegaan met de aanpassingen van het Dorpsplein; 
- Dhr. Hoep is positief over de mensen van de gemeente. 

4. Vaststellen notulen van 17 januari 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 

Ingekomen: 
- uitnodiging wethouder J. Kruit voor de bijeenkomst ‘dorpsraden, wijkverenigingen, 

wijkpanels en college van B&W gemeente Schagen'. De datum ligt nog niet vast;  
- uitnodiging van dorpsraad Burgerbrug e.o. Zij hebben gevraagd om 1 tot 3x per jaar met 

alle dorpsraden bij elkaar te komen en na te gaan waarin zij zich kunnen versterken en 
samenwerken. Mevr. Dinkla en Dhr. Hoep zullen de 1e avond (28 feb.) bezoeken. Een 
volgende keer sluit Dhr. Kirstein aan.  

- Brief P. Spijker / onderhoud boei strandopgang. De boei (strandslag Seinpost) is roestig. 
Dhr. Spijker vraagt zich af wat wij ermee willen. Dhr. Buzink heeft de vraag doorgespeeld 
aan Dhr. Beemsterboer. Deze onderzoekt momenteel wie de eigenaar is en wat zij ermee 
willen doen.   

- Brief P. van Munniks/Foto. Nu de uitkijktoren er niet meer is is de foto op het 
plaatsnaambord Grote Keeten niet meer actueel. Moet deze vervangen worden? Deze 
foto komt ook voor in diverse toeristische brochures. Dhr. Van der Meer zal contact 
opnemen met Dhr. Munniks en verdere afspraken maken. De dorpsraad gaat ervan uit dat 
de gemeente, op dezelfde plek of in de onmiddellijke omgeving, een nieuwe uitkijktoren 
terugplaatst. 

 Uitgaande; 
- Brief J. Beemsterboer / Boei – zie bij ingekomen post. 
- Status uitkijktoren Groote Keeten – zie bij ingekomen post. 

 
 
6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Betty Bracht 
De subsidie voor 2019 is ontvangen. De kascommissie, bestaande uit 
Dhr. Buzink en Dhr. Meijer, heeft haar taak gedaan. De jaarrekening is 
goedgekeurd.  

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  

 de informatieavond/thema-avond over veiligheid strand, kust, 
landschap, staat van strand en duin etc. met medewerking van o.a. 
de gemeente, Hoogheemraadschap, Provincie Noord-Holland, 
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Landschap Noord-Holland en andere instanties laat nog even op 
zich wachten. De organisatie heeft wat meer tijd nodig. Dhr. Meijer 
zal vinger aan de pols houden;  

 mbt de verlichting van de strandopgangen heeft Dhr. Meijer met 
Dhr. Glas van de gemeente gesproken. Dhr. Glas komt er bij        
Dhr. Meijer op terug. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Het gaat goed, er worden verschillende activiteiten georganiseerd in 
Huys ten Oghe onder het thema ‘Samen meedoen’. Dit is mooi en 
positief nieuws. De dorpsraad is hier erg blij mee. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

 heeft even een pauze ingelast mbt de skatebaan. Hij zal over 
ongeveer een maand nog eenmaal de behoefte bij de jeugd polsen 
voor een skatebaan. Daarna moet de jeugd het zelf oppakken i.s.m. 
de gemeente en met ondersteuning van de gebiedscoördinator. De 
kosten voor een skatebaan zijn aanzienlijk en dus is het van belang 
dat er wel animo voor is en er gebruik van wordt gemaakt.  

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 

 openbaar vervoer: 
- heeft de bijeenkomst over het openbaar vervoer bezocht          

(8 feb.). Deze was georganiseerd door de SP. Helaas was de 
opkomst laag;  

- de SP heeft een zwartboek opgesteld; 
- de besluitvorming rond het openbaar vervoer ligt geheel bij de 

Provincie Noord-Holland; 
- de dorpsraad is blij met de actie die de SP voert; 
- Mevr. Ten Boekel heeft gesproken met de belangenvereniging 

Julianadorp. Zij zijn met een handtekeningenactie bezig en 
willen graag een keer een dorpsraadvergadering bijwonen; 

- de bus rijdt alleen door de week en niet in het weekend, 
inmiddels zijn verschillende bushokjes weggehaald. In het 
weekend moet men gebruik maken van Overal Flex maar uit de 
vele klachten blijkt dat dit geen succes is. Overal Flex maakt 
gebruik van een taxibedrijf maar als zij geen chauffeurs 
beschikbaar hebben is er geen vervoer mogelijk; 

- hoe het verder gaat met de kustbus (welke periode, dagen, 
tarief, etc.) is momenteel niet bekend; 

 de lijst met verkeerspunten is overgedragen aan de gebieds-
coördinator Dhr. Nop van Warmerdam; 

 is bezig om een afspraak te plannen met Dhr. Van Warmerdam, 
een BOA en het management van restaurant Brasil om over de 
plantenbakken en de gevaarlijke situaties rondom het laden- en 
lossen te praten. 

PR en 
Communicatie 

Kees Buzink en Betty Bracht 
Geen bijzonderheden. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Monique Bosse-Langeveld 
 is per vandaag toegetreden tot de dorpsraad en zal verslag doen 

namens de ondernemersvereniging; 
 er is een nieuw bestuur gekozen. Dhr. Leguit is vooralsnog 

voorzitter. Mevr. Nijhuis wil nog een jaar met hem meelopen. Zij 
heeft het secretariaat op zich genomen;  

 Mevr. Tromp is de penningmeester, Mevr. Timmers (geen 
bestuurslid), ondersteunt de penningmeester; 

 Dhr. Irik is verantwoordelijk voor PR en evenementen. Momenteel is 
men bezig de agenda voor het zomerseizoen samen te stellen; 
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 Dhr. Deekens maakt geen onderdeel meer uit van Ondernemend 
Callantsoog maar zal als vice-voorzitter deel blijven uitmaken van 
de dorpsraad. 

Sociale 
woningbouw  

Alex Kirstein en Betty Bracht 
Toekomst, Dhr. Kirstein 
 op 20 februari is de klankbordgroep bij elkaar geweest, de 

klankbordgroep bestaat uit 13 personen en kijkt vooral naar 
woningbouwmogelijkheden voor de lange termijn; 

 men gaat nu voor 2 locaties kijken naar haalbaarheid. Zaken zoals 
Natura2000/stikstof/fijnstof etc. worden hierin meegenomen; 

 in de loop van het jaar zal er communicatie komen richting de 
inwoners van Callantsoog en Groote Keeten. 

Actuele zaken, Dhr. Hoep 
 de bouwvergunning voor hoek Abbestederweg/Duinroosweg is 

goedgekeurd door de welstandscommissie; 
 de sloop van de Dixiebar is van start gegaan. Van de 7 beschikbare 

woningen zijn er mogelijk al 5 verkocht. Men wil in september 
starten met de bouw. 

 
7. 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 
een aantal actiepunten overgenomen. Eventuele overige actiepunten zullen buiten de 
vergadering besproken worden.  

 
8. Rondvraag 

Dhr. Drieeenhuizen; 
- heeft in de afgelopen raadsvergadering gehoord dat de SP het zwartboek over de 

busverbinding zal aanbieden aan het nieuw gekozen provinciebestuur. 
Mevr. Dinkla; 
- betaalt aan het HHR een bedrag voor de ontheffing om op strand te rijden maar nu de 

strandopgangen onder beheer van de gemeente zijn gekomen heft de gemeente ook een 
bedrag. De strandpachters zullen dit verder aankaarten bij HHR en gemeente; 

- heeft nog niet veel nieuws over de ‘Callantsoog-app’. deze moet nog doorontwikkeld 
worden; 

- geeft de tip mee aan de ondernemersvereniging om de ‘badbode’ nieuw leven in te 
blazen. 

Mevr. Kasprowski; 
- heeft nog niets vernomen van de gemeente. Dhr. Meijer heeft van Dhr. Slippens, 

operationeel beheerder speelvoorzieningen, bomen en oorlogsmonumenten bij de 
gemeente Schagen, begrepen dat hij volgende week een afspraak met Mevr. Kasprowski 
maakt om de situatie van de bomen aan de Warande te beoordelen. 

Dhr. Meijer; 
- het was prachtig weer afgelopen weekend en dus ontzettend druk in dorp en op het 

strand. Hij is naar de Voordijk geweest en zag daar mooie, door de wind gevormde, 
zandsculpturen.  

Dhr. Buzink; 
- Dhr. Van der Meer gaat nu het secretariaat overnemen. Hij zal voor het secretariaat een 

eigen mailadres aanmaken; 
- zal opnieuw de oproep voor het melden van klachten rondom het openbaar vervoer in de 

Omroeper laten plaatsen; 
- binnenkort geeft hij een interview aan de krant over de klachten rondom het openbaar 

vervoer. 
Mevr. Bosse-Langeveld; 
- vraagt of er iets te doen is aan het opkopen van huizen door ‘badgasten’. Men kan dat 

niet verbieden maar Dhr. Kirstein heeft ism Dhr. Buzink en Dhr. Van Egmond dit 
onderwerp al aangekaart bij Dhr. Beemsterboer.  
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Mevr. Brouwer; 
- heeft tijdens de vergadering geen bezwaar gehoord over het verdwijnen van de 

brievenbus Abbestederweg/hoek Duinroosweg? Dit is niet gewenst, men wil graag dat 
deze brievenbus behouden blijft. De dorpsraad zal een brief schrijven aan post NL.  

Mevr. Bracht; 
- mbt de toiletvoorziening heeft zij Dhr. Mulder gesproken. Op dit moment geen actuele 

informatie te melden. Men heeft wel gekeken hoe kabels, leidingen en afvoeren lopen. 
Volgende week verwacht zij een update telefoontje van Dhr. De Bruin. 

Dhr. Leguit; 
- vraagt of de ondernemersvereniging op de hoogte gehouden kan worden mbt de 

ontwikkelingen van de toiletvoorziening. Mevr. Bosse-Langeveld zal deze communicatie 
doen aangezien zij namens de ondernemersvereniging deel uitmaakt van de dorpsraad. 

Dhr. Dignum (JESS); 
- heeft geen vraag maar benadrukt dat de dorpsraad vooral het eigen netwerk moet blijven 

gebruiken. De gebiedscoördinator is er vooral om de juiste mensen met elkaar in contact 
te brengen.  

 
10. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 21 maart 2019.  
 
Vastgestelde data 2019: 

 
 
 
 
 

Overige aanwezigen: 
 

 
 

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 


