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Onderwerp: Notulen van de Dorpsraadvergadering Stichting Dorpsraad Callantsoog en Groote 
Keeten 

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

Buzink, Odette Dinkla, Cees Hoep, Alex Kirstein, Ben van der Meer, Marcel Meijer, 
Anneke Mooy 

 
Afwezig: Thijs Deekens m.k. 

Aanwezig  
publiek: Ger de Haan, Piet Drieeenhuizen, Joke Provily, René de Kip 
 
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. Antoon Groot, programma-manager duurzaamheid van de gemeente Schagen is 

aanwezig en vertelt over de verduurzamingsplannen in de gemeente Schagen. Denk hierbij 

aan energie- en warmtetransitie, inzetten op een circulaire economie, gebruik van 

zonnepanelen, windenergie, voorzieningen voor elektrische mobiliteit, autodeelconcepten etc. 

De gemeente werkt samen met het ‘Duurzaam bouwloket’. Hier is alle informatie te vinden 

mbt energiebesparing, duurzaamheid, subsidiemogelijkheden etc. 

www.duurzaambouwloket.nl/ en www.schagen.nl/leven-ondernemen/schagen-

duurzaam_44225/  

- de presentatie zal naar Dhr. Meijer worden gestuurd;  

- op maandag 25 maart is er een informatieavond in het Clusius College in Schagen.          

Dhr. D. Samson is aanwezig om te vertellen over het klimaatakkoord en de grote 

energietransitie waar Nederland voor staat. Dhr. Meijer zal deze avond bezoeken.  

Dhr. Drieeenhuizen; 

- Complimenteert de dorpsraad met het grote aantal leden. Al deze mensen zetten zich 

vrijwillig in voor hun dorp. Dat is wel enige PR waard. Dhr. Drieeenhuizen stelt voor om 

een stukje in de Omroeper te plaatsen. Wie zitten er in de dorpsraad en wat is hun 

rol/aandachtsgebied. Dhr. Buzink/Dhr. Van der Meer zullen dit verzorgen. Actie 198. 

4. Vaststellen notulen van 21 februari 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. 

 

mailto:DorpsraadCGK@gmail.com
http://www.duurzaambouwloket.nl/
http://www.schagen.nl/leven-ondernemen/schagen-duurzaam_44225/
http://www.schagen.nl/leven-ondernemen/schagen-duurzaam_44225/
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5. Ingekomen en uitgaande post 
Ingekomen: 
- Uitrit AH naar Zeeweg, Fred Albers (van de gemeente) – de gemeente gaat e.e.a. nader 

onderzoeken en komt er bij de dorpsraad op terug. 
- Notulen ontvangen van de campagne veiligheid en bewustwording landbouw/transport-

verkeer. Waarvan akte.  
- Notulen ontvangen van de gezamenlijke vergadering dorpsraden. Mevr. Dinkla en         

Dhr. Hoep hebben de vergadering bijgewoond. O.a. is gesproken over de brug van 
Burgerbrug en over landbouwvoertuigen. Men wil 1x tot 2x per jaar met alle dorpsraden 
bij elkaar komen. Mevr. Dinkla en Dhr. Hoep zullen deze vergaderingen bijwonen en als 
contactpersonen fungeren. Vanuit de vergadering volgt nog een mailadres waar 
onderwerpen kunnen worden aangemeld. Deze onderwerpen worden geclusterd en 
aangeboden ter bespreking op de 27-mei bijeenkomst (zie volgende punt).  

- Bijeenkomst dorpsraden, wijkverenigingen, wijkpanels en college van B&W gemeente 
Schagen op 27 mei 19.30 uur. Mevr. Dinkla en Dhr. Hoep zullen ook deze vergadering 
bezoeken. Mw. Bracht en Dhr. Kirstein houden zich beschikbaar mocht er iemand 
verhinderd zijn.  

- Standpunt gemeente bomen Warande. De gemeente heeft de situatie beoordeeld. 
Conclusie is dat zij de bomen niet gaan snoeien. Vorig jaar is namelijk een bomenvisie 
opgesteld waarin staat dat schaduw geen reden is om bomen te kappen. De gemeente is 
strikter geworden op dat punt. De dorpsraad heeft nu alle paden bewandeld en moet het 
doen met deze uitspraak.  

- Fietsoversteek Abbestederweg met de Kruisweg. Dhr. F. Watertor van de gemeente heeft 
toegezegd dat er witte lijnen op het asfalt zullen worden aangebracht. 

- Reacties OveralFlex – opnieuw zijn er een hoop klachten ontvangen en deze worden 
toegevoegd aan het zwartboek. Er komt ook een stuk in de krant. Dit onderwerp moet 
verder besproken worden op de 27-mei bijeenkomst. Dhr. Hoep zal de lijst met klachten 
ontvangen van Dhr. Buzink en dit aandragen als agendapunt voor de 27-mei bijeenkomst. 
Actie 199. 

- Mw. Klaver wil graag een keer komen spreken over haar werkzaamheden bij Vangnet en 
Advies van GGD Hollands Noorden in de Kop van Noord-Holland. Zij hebben een 
meldpunt waar iedereen hun zorgen over een ander, die hoogst waarschijnlijk zelf niet om 
zorg gaat vragen of die de weg niet weet te vinden naar de juiste zorg, kan melden. We 
zullen Mw. Klaver uitnodigen. Actie 200. 

- Fam. Laurens wil weten waar de AEDs hangen in het dorp. Op de site van de hartstichting 
staat dat er 9 zijn maar waar precies is niet duidelijk. De dorpsraad gaat dit uitzoeken en 
zal de informatie vermelden in de Omroeper en op de websites. Actie 201. 

Uitgaande; 
- NBD Wegwijzerschade / B. Jozee. Dit gaat over de slechte staat van het ANWB bord ten 

hoogte van de Zandweg. Dhr. Buzink heeft dit onderwerp aan Dhr. Beemsterboer 
overgedragen. Deze gaat actie ondernemen. Zie ook actie 171. 

 
6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Betty Bracht 
Geen bijzonderheden.  

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  

 mbt o.a. de verlichting van de strandopgangen is er tussen           
Dhr. Meijer en Dhr. Glas nog geen contact geweest.                    
Dhr. Van Warmerdam zal Dhr. Glas benaderen.  

 Dhr. Hanse van Rijkswaterstaat heeft laten weten dat er vanaf het 
najaar 2019 t/m eind 2020 zandsuppletie zal plaatsvinden. 
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Rijkswaterstaat zal op tijd communiceren wanneer en wat zij gaan 
doen en zij zullen ook overleg voeren met de strandexploitanten.  

 heeft Dhr. Warmerdam gesproken mbt de Voordijk. Dit is het rustige 
gedeelte van het strand. Naast een parkeerplaats en een mobiele 
snackbar zijn er verder geen faciliteiten. De DR pleit wel voor een 
toiletvoorziening bij deze strandslag. 

 mbt een wandelpad tussen Callantsoog en het Zwanenwater kan 
gemeld worden dat een ambtenaar dit idee heeft opgepakt en 
onderzoek gaat doen naar de haalbaarheid.  

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Geen bijzonderheden. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

 laat de pauze nog even duren mbt de skatebaan. Er is weinig tot 
geen beweging. De dorpsraad is nog in afwachting van informatie 
van de gemeente over de mogelijkheid van een mobiele skatebaan 
op het Dorpsplein. 

 de Hyksos organiseert verschillende activiteiten o.a. treden er af en 
toe bandjes op. Men zal binnenkort de buitenkant van het gebouw 
en de tuin opknappen. Dhr. Meijer zal namens de dorpsraad 
complimenten overbrengen naar de voorzitter van de Hyksos.  

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
Geen bijzonderheden. 

PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 
Geen bijzonderheden. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Monique Bosse-Langeveld 

 er zijn opmerkingen/klachten binnengekomen van badgasten dat er 
geen oplaadpunten voor elektrische voertuigen in Callantsoog zijn. 
De ondernemers en verhuurbureau ’s willen dit nu aankaarten bij de 
gemeente en vragen de dorpsraad dit initiatief te ondersteunen. De 
dorpsraad ondersteunt dit initiatief van harte. 

Sociale 
woningbouw  

Alex Kirstein en Betty Bracht 
 op 20 maart 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; 

 men wil nu een advies gaan formuleren richting de gemeente 
 rond eind mei/begin juni zal er vanuit de klankbordgroep een thema 

avond worden georganiseerd zodat de klankbordgroep de inwoners 
van Callantsoog en Groote Keeten op de hoogte kan brengen van 
hun bevindingen en activiteiten.  

 
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 

Mevr. Dinkla; 
- wil graag een invalideparkeerplaats bovenop de strandslag. Ze heeft hiervoor een 

aanvraag gedaan bij de gemeente. Deze gaan nu na welke strandslag hiervoor het meest 
geschikt is. Mw. Dinkla zal de dorpsraad op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Dhr. Hoep; 
- zal contact opnemen met Dhr. Van Warmerdam aangaande de HOP; 
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- mbt bouwlocatie hoek Abbestederweg/Duinroosweg valt te melden dat er eerst een 
marteronderzoek moet worden uitgevoerd.  
 

Dhr. Van der Meer; 
- er wordt veel gerecreëerd met paarden en sulky’s maar de achtergelaten paardenpoep 

wordt niet opgeruimd door de paardenbezitters en ook niet alle paarden dragen een 
poepzak. De gemeente schept het regelmatig op maar zeker niet dagelijks. Daarnaast is 
er weinig handhaving. Deze overlast is ook merkbaar op het strand zelf en in het bos. In 
de nieuwe situatie bij strandopgang Groote Keeten zal er een gescheiden zandpad zijn 
speciaal voor de paarden; 

- het zebrapad in Groote Keeten zal niet meer terugkomen omdat het nu een 30km zone is 
geworden. Mensen steken dus gewoon overal over daarom wil men nu een 
regenboogzebrapad aanvragen bij de gemeente. Dit is naast een nuttig idee ook een 
sympathiek idee richting de LHBTI gemeenschap. Dhr. Van der Meer neemt dit op zich. 
Actie 202. 

- de laatste verkeersdrempel in Groote Keeten richting Julianadorp is echt veel te hoog/steil 
gemaakt. Dhr. Meijer zal dit melden bij Dhr. Van Warmerdam. Actie 203.  

Mevr. Bosse-Langeveld; 
- ter hoogte van Plein 22 loopt een gele strook klinkers over de weg. Velen zien dit aan 

voor een zebrapad/oversteekgelegenheid. Ook hier zijn vaak gevaarlijke situaties aan de 
orde ondanks dat dit een 30km zone is. 

Mevr. Bracht; 
- m.b.t. de status openbaar toilet zou Mw. Bracht maandelijks geïnformeerd worden echter 

dat is nog nooit gebeurd. Het blijft zeer moeizaam om contact te vinden met de juiste 
persoon. Na vele malen bellen en doorverbinden is eindelijk een contactpersoon 
gevonden aan wie e.e.a. is overgedragen. Mw. Bracht gaat nu wekelijks haar contact 
bellen voor meer informatie/statusupdate. 

Dhr. Meijer; 
- staat alle dagen vroeg op en geniet ervan dat hij de vogels alweer hoort fluiten. Nog even 

en dan is het in de vroege ochtend ook weer licht zodat hij ook kan waarnemen wat hij 
hoort. Een momentje om blij van te worden.  

 
10. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 18 april 2019.  
 
Vastgestelde data 2019: 

 
 
 
 
 

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 


