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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 november 2019 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs Deekens, Odette Dinkla, 

Cees Hoep, Alex Kirstein, Marcel Meijer, Ben van der Meer, Anneke Mooy 
 
Afwezig: Monique Bosse-Langeveld 

Aanwezig  Dhr. W. Vonk, CDA raadslid, L. Dignum van Jess, G. de Haan, T. Strikwerda,       
publiek: D. Molenaar, W. Kooijman 
 
1. Welkom en mededelingen 

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

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

komt dan in de notulen te staan. Vandaag waren er 6 bezoekers; 

- de vergaderdata voor 2020 zijn vastgelegd. Deze staan onderaan de notulen vermeld. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Gelegenheid tot inspreken 

Geen. 

4. Vaststellen notulen van 17 oktober 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, de gebieds- 
coördinator en Dhr. De Haan (vertegenwoordiger Wonen Plus Welzijn en Seniorenpartij 
Schagen) ontvangen de notulen in CC.  

 
5. Stand van zaken openbaar toilet Callantsoog 

Voor de omwonenden was onlangs een informatieavond georganiseerd. Er werd een 
presentatie gehouden en men toonde een video over hoe het toilet gereinigd wordt. Er is een 
keuze uit verschillende modellen. De voorkeur gaat uit naar een stalen constructie i.p.v. hout. 
Het gebouw zal tot 22 uur open zijn en de openingstijden kunnen aangepast worden als er 
evenementen zijn. Vooralsnog kiest men voor een lease vorm i.p.v. aanschaf. Toiletbezoek 
betalen gaat per pin.  
Zodra de plek definitief wordt vastgesteld zijn er nog wat hobbels te nemen, o.a. het 
vergunningen-traject, de nutsvoorzieningen, de productie (voorzien in februari) en plaatsing. 
Men wil dit realiseren voor 1 april 2020. De aanwezigen op de informatieavond (ong. 40 
personen) waren optimistisch en positief. Zie ook actie 205. 
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6. Verslag gesprek met gebiedscoördinator  
- HOP: er staan nog verkeersborden voor automobilisten zoals ‘pas op glad wegdek’ en 

‘voorrangsweg’. Deze kunnen verwijderd worden. Verder moeten er nog enkele nieuwe 
paaltjes geplaatst worden omdat er toch nog geparkeerd wordt. Dhr. Hoep neemt dit op 
met Dhr. Watertor; 

- strandslag Voordijk moet begaanbaar worden. Dhr. Hoep neemt dit op met Dhr. G. Glas; 
- verkeersdrempel Groote Keeten, wordt opgenomen met Dhr. R. Ente. Zie ook actie 203; 
- Voorweg: er zitten hele grote gaten in de berm. Dhr. Hoep neemt dit op met Dhr. Watertor; 
- uitrit AH. Er moet nog een nieuwe, scherpe hoek worden aangelegd zodat rechts afslaan 

ontmoedigd wordt. Deze actie ligt bij F. Albers van de gemeente; 
- de houten banken op het dorpsplein en nabij slager/bakker moeten opnieuw gelakt 

worden; 
- de biggenruggen bij slager/bakker zijn vaak een obstakel voor de inparkerende 

bestuurders; 
- toezicht en handhaving m.b.t. de reclameborden/driehoeksborden. Verschillende 

ondernemers betalen precariokosten en anderen niet. Dhr. Hoep zal binnenkort een 
rondje lopen met iemand van de gemeente om alle objecten in kaart te brengen zodat 
precario wordt opgelegd waar dat ook van toepassing moet zijn; 

- parkeerterrein Dorpsplein. Er zal 1 parkeerplaats moeten worden opgeofferd zodat men 
op de invalideparkeerplaats normaal kan uitstappen. Op dit moment is dat onmogelijk. 

- snelheid Dorpsweg. Voorstel van de dorpsraad is om de Dorpsweg te renoveren zoals 
ook de weg langs het Dorpsplein. Dus doortrekken met 2x een fietsstrook en een kleine 
verhoging t.h.v. de Dixiebar omdat daar t.z.t. in- en uitrijdend verkeer te verwachten valt; 

- veel wegen zijn in slechte staat, o.a. Abbestedeweg en Duinroosweg. Dit is bekend en 
hier wordt aan gewerkt; 

- Zeeweg, de oplaadpaal zou op de stoep staan maar de stoep is niet te bestempelen als 
een wandelstoep/trottoir. Het is meer ter bescherming van de auto’s. We laten het zo; 

- wens: schelpenpad verbinding Abbestederweg langs sloot naar Jewelweg. Zie ook actie 
212; 

- wens: fietspad/wandelpad naar en door het Zwanenwater. Zie ook actie 190. 
Dhr. Van Warmerdam heeft alle punten genoteerd en komt er volgende week op terug. 

 
7. Ingekomen en uitgaande 
      Ingekomen: 

- Uitnodiging gemeente Schagen voor bewonersavond Groote Keeten op 3 december a.s. 
om 19.30 uur in de Princenkeet. 
De uitnodiging is huis-aan-huis verspreid in Groote Keeten. Dhr. Meijer en Dhr. Hoep 
zullen namens de dorpsraad de avond bezoeken. Er zal iets verteld worden over het 
natuurgebied wat men wil ontwikkelen. Helaas is de uitnodiging niet op het Sandepark 
bezorgd. Ook de Omroeper wordt niet altijd bezorgd. Dhr. Hoep neemt contact op met de 
contactpersoon van de gemeente om te melden dat er ook mensen op de verschillende 
parken wonen en dat zij ook op de hoogte gehouden willen worden. Zij zijn ook inwoners 
van de gemeente Schagen. 

- Aanbod lidmaatschap Dorpswerk Noord-Holland. 
Op dit moment heeft de dorpsraad geen interesse in een lidmaadschap omdat we goed 
draaien. Dhr. Van der Meer zal Dorpswerk Noord-Holland bedanken en afbericht doen.  

- Verzoek om het bos/park achter Sinckelsant te voorzien van verharde paden. 
Dit verzoek zal worden opgenomen met Dhr. Van Warmerdam.  

- Antwoord gemeente Schagen op verzoek tot verplaatsen E-laadpaal Callantsoog 
Besloten is de paal te laten staan zoals het is. Zie ook bij agendapunt 6. 

- Antwoord wethouder Heddes op verzoek aanleg regenboog zebrapaden in Groote Keeten 
en Callantsoog. 
Een regenboog zebrapad heeft geen officiële status. De gemeente gaat nog kijken of een 
echt zebrapad voor Callantsoog een optie is. Hr. Heddes zal terugkoppeling geven. Zie 
ook acties 202 en 204. 
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Uitgaande: 
- Reminder aan wethouder Heddes m.b.t. bovenstaande vraag. 

 
8. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Betty Bracht 

• de factuur voor E-herkenning van de KvK is voldaan; 

• Dhr. Van Warmerdam gaat regelen dat het 2-euro bedrag per 
inwoner Groote Keeten en Callantsoog over 2019 op de rekening 
van de dorpsraad wordt bijgeschreven. De dorpsraad wilde juist niet 
de beheerder van dit geld zijn maar anders vervalt het in zijn 
geheel. Zodra het bedrag is bijgeschreven zal de dorpsraad 
bepalen hoe hier verder mee om te gaan. Zie ook actie 216. 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  

• de samenwerking rondom de zandsuppletie is prima verlopen.       
Dhr. Hanse heeft verzocht zijn complimenten over te brengen voor 
de goede samenwerking met dorpsraad, ondernemers, 
paviljoenhouders en andere betrokkenen; 

• vanuit de kant van de overheid werd goede informatie verstrekt, de 
communicatie verliep goed; 

• een aantal personen hebben geassisteerd bij het kraanwerk/ 
afbreken strandpaviljoen van Mw. Dinkla; 

• bewoners zijn nog wel bezorgd dat een flinke storm ook de nieuwe 
zandlaag kan wegslaan; 

• Dhr. Meijer zal zijn contacten onderhouden.  

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

• op dit moment niet veel te melden, het is rustig. Volgende keer een 
uitgebreide update. 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

• geen bijzonderheden.   

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 

• aan de verkeerspunten wordt niet gewerkt. Dhr. Hoep zal het 
opnemen met Dhr. Van Warmerdam;  

PR en 
Communicatie 

Betty Bracht 

• Mw. Dinkla heeft al meerdere malen met de Omroeper gemaild 
omdat de naam van K. Buzink nog op de website staat. Zij zal 
opnieuw contact opnemen. Verder geen bijzonderheden. 

Ondernemend 
Callantsoog  

Monique Bosse-Langeveld 

• wegens afwezigheid van Mevr. Bosse-Langeveld geen update. 
Sociale 
woningbouw  
 
 
 
 

Alex Kirstein en Betty Bracht 
• er is een brief voorbereid voor de gemeente waarin men aangeeft te 

blijven opteren voor 3 voorkeurslocaties; 
• in de brief worden de taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden benoemd van zowel de gemeente als de KBG; 
• voor de jaarwisseling zal de brief verzonden worden; 
• de primaire focus van de KBG zijn de sportvelden, de hulp van de 

gemeente is hier echt bij nodig; 
• 1x per maand zit de KBG met Dhr. Van Vuure aan tafel; 
• 1x per 3 maanden zit de KBG met Dhr. Beemsterboer aan tafel; 
• volgende punt is de communicatie richting het dorp (via Omroeper 

en/of website; 
• de jeugd/jongeren/andere Callantsoogers moeten alert zijn omdat 

zich men al kan gaan inschrijven, Dhr. Hoep zal Dhr. Beemsterboer 
hiervoor benaderen en vragen om extra aandacht/communicatie; 
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• de KBG richt zich naast woningbouw ook op andere onderwerpen 
zoals sport, toerisme, parkeren; 

• tijdens de 1e woonvisie avond (18 november) was er een 
afvaardiging van WoonCompagnie aanwezig, Dhr. Vonk zal nagaan 
wie dat was/waren en de contactgegevens doorspelen aan           
Dhr. Meijer/dorpsraad. Actie 222  

Toerisme  Betty Bracht  - Odette Dinkla – Thijs Deekens – Monique Bosse 

• bij de gemeente is de discussie over toeristenbelasting nog gaande.  

 
12. Rondvraag 

Dhr. de Haan; 
- wijst de dorpsraad op de lange verzendtijd van de vastgestelde notulen. Dit is alleen van 

toepassing in de zomer. De notulen van juni worden inderdaad pas in september 
vastgesteld. Voor de overige vergaderingen zit er maximaal 1 maand tussen maar dat is 
dus gebruikelijk; 

- wijst de dorpsraad erop dat het goed zou zijn als zij zich laten zien bij de gemeentelijke 
raadsvergaderingen. Het schema en de onderwerpen voor 2020 staat al vast en zijn te 
vinden op de website van de gemeente Schagen. Dat is een goed punt. De dorpsraad zal 
intern bespreken hoe dit verder opvolging te geven. De raadsvergaderingen zijn ook live 
te volgen via de website van de gemeente Schagen; 

- het onderwerp misbruik van reguliere woningen als 2e woning is door Dhr. Van Egmond 
aan de orde gesteld tijdens de raadsvergadering van 12 november jl.;  

- klachten over te hard rijden op Dorpsweg. Er zijn snelheidsmetingen gedaan door de 
gemeente. De gemiddelde snelheid kwam uit op 48km per uur. Binnen de gemeente is 
men bezig om na te gaan welke snelheidsbeperkingen het beste passen. Dhr. De Haan 
sluit zich aan bij het voorstel van Dhr. Hoep (zie bij agendapunt 6);  

- WoonCompagnie moet (meer) reclame maken/communiceren dat de jeugd/jongeren/ 
andere Callantsoogers zich kunnen inschrijven voor de woningen aan de 
Abbestederweg/Duinroosweg. Hier wordt al aan gewerkt. Zie bij werkgroep Sociale 
Woningbouw en actie 222; 

- afvlakken verkeersdrempels Groote Keeten. Hier wordt al aan gewerkt. Zie bij 
agendapunt 6 en actie 223; 

- er is veel verkeer/parkeeroverlast op de hoek Correljéstraat/Jewelweg/Duinroosweg nabij 
de basisschool. Dit is bekend en een zaak van handhaving. 

Dhr. Kooyman; 
- wil graag weten hoeveel vaste bewoners er zijn op het Sandepark. Dhr. De Haan zal dit 

voor hem nagaan en aan hem terugkoppelen.  
Mw. Dinkla; 
- in 2020 wordt het 450 jaar bestaan van Callantsoog gevierd. Er zijn al veel leuke 

evenementen bedacht maar helaas zijn er ook ondernemers die er weinig voor voelen en 
dus niet meedoen. Dit is een gemiste kans. Dhr. Leguit is voorzitter van het 
organisatiecomité. Dhr. Hoep en Dhr. Kirstein zullen hem uitnodigen om in december of 
januari een presentatie te geven over hoe het jubileum jaar eruit komt te zien. Actie 223. 

Dhr. Dignum; 
- geeft mee dat de jeugd van 18-23 jaar alleen mag inschrijven op een woning voor een 

maximale huur van 450 euro per maand anders komen zij niet in aanmerking voor 
huurtoeslag. Dit is een landelijke (doorstromings)regeling.  

Dhr. Vonk; 
- straatnaamgeving Abbestederweg 6C t/m 6L en Duinroosweg 2D t/m 2F. Persoonsnamen 

mogen alleen als de persoon langer dan 10 jaar geleden overleden is. Men wil graag de 
naam Wim van de Berg nomineren. Dit is mogelijk omdat Wim van de Berg al meer dan 
10 jaar geleden overleden is. Dhr. Vonk zal Dhr. Van de Meer opgeven als 
contactpersoon richting de gemeente; 

- realisatie van een blauw straatnaambord voor het Rens Roosplein in Groote Keeten zou 
nogal wat tijd in beslag nemen daarom heeft Dhr. Vonk een alternatief bedacht, een bord 
met een mooie foto en een tekst. Als de dorpsraad en familie akkoord zijn kan er snel 
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gehandeld worden en kan het bord z.s.m. geplaatst worden. Dhr. Vonk zal dit verder 
regelen. 

Dhr. Meijer 
- is samen met Mevr. Dinkla aanwezig geweest bij de woonvisie avond op 18 november jl. 

De gemeente zal alle informatie verwerken in een concept woonvisie en dat in 
januari/februari voorleggen aan de belangstellenden van de 1e avond. Het finale 
document zal worden aangeboden aan de provincie. Het was een leuke, nuttige 
bijeenkomst. De opkomst was hoog. Iets meer vertegenwoordigers van diverse 
instellingen en organisaties en enkele bewoners; 

- de paaltjes langs de Zuidschinkeldijk liggen er nog. Het is niet gemeld bij Fixi. Dhr. Hoep 
zal navraag doen bij Dhr. Watertor en/of Dhr. Van Warmerdam;  

- er zijn nog enkele openstaande punten voor Dhr. Watertor, o.a. moeten de 
woonplaatsborden Callantsoog en Groote Keeten aangepast worden en ook de 
parkeersituatie aan de Sinckelsant behoeft de nodige aandacht. Geopperd wordt om           
Dhr. Watertor in het nieuwe jaar eens uit te nodigen. Actie 224. 

- afgelopen zondag was het prachtig op het strand, het was schitterend weer en werkelijk 
een genot om zo’n mooi breed strand te hebben. Daar word je echt een blij mens van. 
 

13. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 19 december 2019.  
 
Vastgestelde data 2019: 

 
 
 
 

 
Vastgestelde 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 


