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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 21 juni 2018 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Betty Bracht, Karin Brouwer, Kees Buzink, Thijs Deekens, 

Odette Dinkla, Anneke Mooy, Marcel Meijer 
 

Afwezig: Alex Kirstein m.k. 

   

1. Welkom en mededelingen 

Mevr. Mooy opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Dhr. Beemsterboer, 

wethouder Ruimte & Economie, sluit aan vanaf 20.00 uur. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. Drieenhuizen; 
- vraagt opnieuw aandacht voor de gevaarlijke situatie voor fietsers bij de 

Abbestederweg/Kruisweg. Al vele malen is gepoogd de situatie te veranderen. De 
gemeente en de Fietsersbond zijn aangeschreven maar helaas is de situatie 
onveranderd. De Dorpsraad zal nogmaals contact opnemen met de gemeente. Zie ook 
actie 150. 

- is onder de indruk van de werkwijze van Droomparken. Alle betrokkenen worden op een 
juiste manier geïnformeerd en op de hoogte gebracht/gehouden. Complimenten 
daarvoor. 
 

4. Vaststellen notulen van 17 mei 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: 
- 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. Zie ook actie 157. 

- Informatie brief verzonden mbt strandopgangen; de gebied coördinator, die de 
strandopgangen onder zijn beheer heeft, was vandaag verhinderd. De Dorpsraad zal het 
contact aanhouden en de gebied coördinator uitnodigen voor een komende 
Dorpsraadvergadering. Zie actie 177. 
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- Info opvraag plan noodcamping – er is een reactie van de wethouder ontvangen maar 
dit betrof de camping Klein Begin terwijl de Dorpsraad graag duidelijkheid wil over het 
gedeelte van de noodcamping dat men wil gebruiken als bouwlocatie voor permanente 
bewoning (verlenging van plan noord). Het is één van de mogelijkheden voor de 
middellange termijn. Binnenkort start de klankbordgroep waarin ook enkele leden van de 
Dorpsraad zitting hebben. Zij kunnen dit verder opvolgen. Zie ook actie 175. 

- De nationale bewegwijzeringsdienst gemeld dat het ANWB bord ter hoogte van de 
Zandweg behoorlijk verroest is klappert bij harde wind. De Dorpsraad heeft een 
volgnummer gekregen en de dienst zal het verder gaan opvolgen. Zie ook actie 171. 

- Brief aan de gemeente, gevraagd naar de 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. Zie actie 178. 

- Gemeld aan de gemeente de gevaarlijke kruising Abbestederweg/Zandweg. 
Dhr. Watertor van de gemeente zal contact opnemen. Anders kan de Dorpsraad zelf 
contact opnemen met Dhr. Heddes. Zie ook actie 150.  

- Brief aan gemeente over de bloembakken/auto van Brasil op laad- en losruimte.  
Mevr. Van Kampen zal nu een mail sturen naar handhaving. Ze had dit punt even over 
het hoofd gezien. Zie ook actie 129. 

- Brief aan gemeente over de bomen Kiefteglop (weghalen of vervangen onder garantie 
van de leverancier). De Dorpsraad heeft nog geen antwoord ontvangen. Zie ook actie 
176.  
 

Ingekomen: 
- Brief J. Hartendorp mbt Voorweg/ontwikkeling gebied Boskerpolder. Het betreft een 

anterieure overeenkomst uit december 2008 (dit is een grondexploitatieovereenkomst 
welke wordt afgesloten vóór de vaststelling van een exploitatieplan). De Dorpsraad zal 
de brief archiveren.  

- Uitnodiging van Mevrouw van de Poll van Wooncompagnie. Op woensdag 27 juni, 13.30 
uur, zal er een bijeenkomst zijn op de hoek Abbestederweg/Duinroosweg om de 
intentieovereenkomst bouwontwikkeling te ondertekenen. O.a. Dhr. Beemsterboer zal 
hierbij aanwezig zijn.  

- Brief van Woonzorggroep SAMEN over de koffie-ochtend in ’t Oghe. De DR wacht de 
ontwikkelingen af. Zie ook bij Ouderenbeleid. 

 
6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Betty Bracht 
Geen bijzonderheden te melden. 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  
Dhr. Drieeenhuizen en Dhr Meijer hebben op 2 juli a.s. een afspraak 
met het Hoogheemraadschap. Aandachtspunten zijn o.a. de stuifgaten, 
de vooroeversuppletie en de staat van strand en duin. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

 Er is een notitie uitgebracht, geïnitieerd door 10 samenwerkings-
partners, over het vraagstuk ‘wat is nodig om langer zelfstandig 
thuis te kunnen wonen in de eigen woning.’ De notitie is begin mei 
voorgelegd aan een stuurgroep bestaande uit bestuurders van de 
samenwerkende partners in dit project. De Dorpsraad wacht de 
verdere ontwikkelingen af. 

 Er is een brief ontvangen van Woonzorggroep SAMEN ivm de 
koffie-ochtend in ’t Oghe. De DR wacht de ontwikkelingen af. 

 De situatie voor mensen met rollators/rolstoelen/kinderwagens maar 
ook met winkelwagens is rondom de AH niet verbeterd. Dhr. Buzink 
zal contact opnemen met Dhr. Van Vuure en met hem de situatie 
bekijken. Zie actie 179. 
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Jeugdbeleid Marcel Meijer  
Skatepark:  
Dhr. Meijer zal op 29 juni a.s. een praatje houden op de school en zal 
het project samen met de jeugd en iemand van de gemeente 
voortzetten. Er zal opnieuw een bijeenkomst worden belegd op het 
handbalveld voor de (oudere) jeugd, ouders, inwoners, omwonenden 
etc. Er is nog geen keuze gemaakt voor een locatie. 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. 

 Connexxion heeft de nieuwe dienstregeling bekend gemaakt. Deze 
is te vinden op hun website en gaat per 22 juli in. Men kan zeggen 
dat dit een behoorlijke verschraling is van het openbaar vervoer. Er 
worden haltes opgeheven, lijnen vallen weg en overstappen is soms 
niet meer mogelijk. Alles wordt omgegooid maar er is helaas geen 
verbetering. Vanuit Callantsoog is het niet meer mogelijk door te 
reizen naar Julianadorp. De DR heeft geen invloed op de 
wijzigingen. De besluitvorming ligt bij de provincie. Er lijkt geen 
gehoor te zijn gegeven aan de vele brieven, berichten en protesten 
van o.a. de SP. Op Texel werkt men met een Texelhopper. Men wil 
dat ook voor de Noordkop introduceren. Men kan een dergelijke 
dienst 1 uur vooraf bestellen. De Dorpsraad wacht de 
ontwikkelingen af. 

PR en 
Communicatie 

Kees Buzink en Betty Bracht 
Geen bijzonderheden te melden.  

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens 
Er staan verschillende activiteiten op stapel. A.s. zondag gaat men van 
start met een foodfestival. De week erna is er kunstmarkt (er zijn 26 
deelnemers, behoorlijk meer dan vorig jaar). De andere activiteiten 
lopen de gehele zomer door. Op 15 juli a.s. is er Zwipeout (nieuw) en 
een BBQ-festival (nieuw). 

Sociale 
woningbouw  

Kees Buzink en Marcel Meijer 

 Abbestederweg/Duinroosweg: Op woensdag 20 juni jl. was er een 
infoavond mbt de nieuwbouw ontwikkelingen. De opkomst was 
goed te noemen alhoewel er meer jeugd werd verwacht. Het 
bouwplan ziet er mooi uit en werd goed en positief ontvangen door 
de aanwezigen. Het zijn woningen met 1 etage (slaapkamers 
boven). De planning is om in 2019 aan te vangen met de bouw. Het 
is aan de jeugd om zich nu te gaan inschrijven. De Dorpsraad zal 
hierover iets plaatsen op de Facebook pagina. Zie actie 180. 

 Op de locatie van de Dixibar kan nog niet worden aangevangen met 
de bouw ivm een lopende rechtszaak. Hier worden niet langer 
koopwoningen gebouwd maar huurwoningen in de vrije sector, de 
huurprijzen zullen dus hoger zijn dan de sociale huurwoningen. 

 
 

7. Voortgang en vaststellen actielijst 
 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
21042016 
21062018 

077 Boskerpolder, ontwikkeling Droomparken: 
De vier, door Droomparken georganiseerde, 
werkbijeenkomsten, voor omwonenden en andere 

 
Kees 

. 
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betrokkenen en belanghebbenden zijn bijna afgerond. Tot 
nu toe zijn de geluiden positief. 

19042018 
 
 
17052018 
 
21062018 

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. 

 
 
 
 
Kees en 
Marcel 

 

16032017 
19042018 
17052018 
21062018 

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. 

 
 
 
 
Kees 

 

20042017 
21062018 

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

 
Marcel 

 

21092017 
17052018 
 
 
21062018 

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. 

 
 
 
 
Kees/ 
Anneke 

 

16112017 
21062018 

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.  

 
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. 

 
 
 
 
 
Gerda en 
Odette 

 

15032018 
 
19042018 
 
17052018 
21062018 

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. Buzink zal de melding maken. Dhr. Beemsterboer 
heeft ook een notitie gemaakt. E.e.a. in het kader van 
toegankelijkheid en veiligheid bij calamiteiten.  

 
 
 
 
 
Kees 

 

19042018 
 
 
17052018 
 
21062018 

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.  

 
 
 
 
 
GEREED 

 

19042018 
 
17052018 
 
21062018 

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.  

 
 
 
 
Kees 
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19042018 
 
 
17052018 
 
21062018 

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. 

 
 
 
 
 
Kees 

 

19042018 
 
17052018 
 

174 Bezoek brengen aan camping Klein Begin. Informeren 
naar de toekomstplannen ivm verkoop camping. 
Bezoek is gebracht. Het is aan de nieuwe eigenaar hoe de 
camping verder in te richten/vorm te geven.  

 
 
GEREED 

 

17052018 
 
 
21062018 

175 Brief aan de gemeente sturen en hierin zorgen uiten over 
het uitblijven van een beslissing omtrent een bouwlocatie 
voor permanente bewoning.  
Brief is uitgestuurd. 

 
 
 
GEREED 

 

17052018 
 
 
 
21062018 

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. 

 
 
 
 
Kees 

 

21062018 177 De gebied coördinator (o.a. voor de strandopgangen) 
uitnodigen voor een komende Dorpsraadvergadering. 

Kees nieuw 

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. 

 
Kees 

 
nieuw 

21062018 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. 

Kees nieuw 

21062018 180 Bericht plaatsen op de Facebookpagina mbt sociale 
woningbouw voor de jeugd (hoek Abbestederweg/Duinroosweg)  

Kees nieuw 

21062018 181 Nagaan of hulpdiensten een sleutel hebben van de 
klappaal t.o. Op Goeree 23 en of de toegang breed 
genoeg is voor de hulpvoertuigen. 

Marcel nieuw 

21062018 182 Data Dorpsraadvergaderingen en overige informatie 
publiceren in o.a. Omring Express en Schagen op Zondag 
en/of Schager courant. 

Werkgroep 
communica
tie 

nieuw 

21062018 183 Wonen&welzijn steunpunt Callantsoog agenderen voor de 
volgende keer. Dhr. De Haan is contactpersoon. 

Kees nieuw 

 
10. Rondvraag 

Dhr. Deekens; 
- Schoon Nederland heeft een zogenaamde ‘Pitt peukenafvalbak’ geplaatst nabij de trap 

op het Dorpsplein. Helaas wordt de bak als algemene afvalbak gebruikt en waait het 
afval over het plein. Dhr. Deekens zal dit melden bij Bel&Herstel. Een dergelijk bakje 
moet in de stoep of laag geplaatst worden en niet op hoogte zoals dat nu is gedaan. 

- heeft opgevangen dat de Hyksos mogelijk wordt opgeheven? Dhr. Meijer geeft aan dat 
hierover niets bekend is.  

Mevr. Dinkla; 
- is blij met de ondergrondse containers aan de strandopgang. Tot nu toe verloopt alles 

goed. Het ziet er mooi uit. Nu even afwachten hoe het in het hoogseizoen zal gaan.  
- vraagt of de botenclub er wel of niet komt? Dhr. Van der Ploeg gaat alvast de fundering 

plaatsen.  
Dhr. Meijer; 
- is positief over de werkbijeenkomsten van Droomparken. Droomparken is hierin zeer 

actief en dat is een positieve ontwikkeling.  
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- heeft, samen met buurtgenoten, gezamenlijk de goten laten vernieuwen. Een mooi 
voorbeeld van samenwerken.  

Dhr. Drieenhuizen; 
- vraagt of de Dorpsraad zich gaat inzetten voor het glasvezelproject. De Dorpsraad gaat 

zich hier niet voor inzetten. 
Dhr. De Haan; 
- zou graag zien dat de notulen ook worden voorgelegd aan de insprekers voordat deze 

worden vastgesteld. E.e.a. is zo genotuleerd in 2014.  
- vraagt naar de toegankelijkheid hulpdiensten Op Goeree. T.o. nr. 23 is een klappaal. De 

hulpdiensten hebben een sleutel en de toegang is breed genoeg. Dhr. Meijer zal 
evengoed nog even gaan kijken. Zie actie 181. 

- zou graag zien dat de Dorpsraad meer publiciteit maakt in o.a. Omring Express en 
Schagen op Zondag en/of Schager courant, ook omdat er geen papieren Omroeper 
verschijnt in de zomermaanden. De werkgroep communicatie zal dit op zich nemen. Zie 
actie 182.  

- er komt een wonen&welzijn steunpunt in Callantsoog, dit is gelieerd aan de gemeente. 
Dhr. De Haan zal de Dorpsraad op de hoogte houden. Graag de volgende keer 
agenderen. Zie actie 183. 

- verbaast zich over de verbouwingswerkzaamheden op de basisschool terwijl de 
leerlingen nog in de school zijn. De Dorpsraad heeft geen zeggenschap over de 
verbouwplanning. 

Dhr. Kruijer; 
- Simco Kruijer zit in de gemeenteraad namens Jess en stelt zich voor. Hij geeft aan dat 

de leefbaarheid in de dorpen van de gemeente Schagen een belangrijk onderwerp is 
voor Jess. De leefbaarheid maakt ook onderdeel uit van het coalitieakkoord. Verder laat 
hij weten dat er geld beschikbaar is voor burgerinitiatieven (2 euro per inwoner per jaar). 
In het kader van verduurzamen staat het onderwerp ‘zonnepanelen bij 
sportverenigingen’ op de agenda van Jess. Een ander punt is het accommodatiebeleid 
voor de verenigingen. Dhr. Kruijer vond het leuk om de vergadering bij te wonen.  

Mevr. Provily; 
- vraagt waarom de ‘verlos-de-zee-kisten op het strand’ zijn weggehaald. De zaal geeft 

aan dat de kisten in de winter worden teruggeplaatst. 
- vraagt aandacht voor het verkeersinfarct rondom de AH nu de slagboom in werking is. 

Dit levert voor alle verkeersdeelnemers gevaarlijke situaties op. Onlangs kon een 
ambulance er niet door. Mw. Bijvoet is hier namens de buurt mee bezig. Dhr. Buzink zal 
het aankaarten in zijn gesprek met Dhr. Van Vuure en een mail sturen aan                   
Dhr. Beemsterboer. Misschien is het noodzakelijk een verkeerskundige in te schakelen? 
Zie actie 179. 

Dhr. Dienst; 
- woont in Groote Keeten en geeft aan dat men bezig is het ‘huisje van bakker’ op te 

knappen. Verder uit hij zijn zorgen over de gevaarlijke situatie van de weg/bocht en 
vraagt hij naar de status van het te ontwikkelen hotel. Dhr. Beemsterboer geeft aan dat 
de ‘hotel-locatie’ bestemd is voor horeca. De VVE van de appartementen en de 
gemeente zijn hierover nog in een juridische kwestie verwikkeld. De gemeente houdt 
vinger aan de pols, en verwacht dit ook van de bewoners.  

- voor de herstructurering van het plein in Groote Keeten is gekozen voor het basisplan. 
Dit is inclusief een ruiterpad. 

 
11. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 20 september 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 


