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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 september 2017 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Kees Buzink, Thijs Deekens, Adam Landman,  

Anneke Mooy, Marcel Meijer 
 

Afwezig: Jaap Lashley 

   
1. Welkom en mededelingen 

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

De DR is naarstig op zoek naar nieuwe leden. Heb je interesse en lijkt het je leuk? Kom 

gewoon langs en meld je aan. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. P. Drieenhuizen; 
- Maakt zich zorgen over de berichtgeving rondom het mogelijk (deels) verdwijnen van het 

openbaar vervoer/buslijn 152. 
Mevr. Mooy geeft aan dat ook bij Connexion zelf niet helder is wat er gaat 
gebeuren. Mogelijk dat de bus wel blijft rijden in de spitsuren en men op de dag 
werkt met een belbus. Verschillende scenario’s zijn mogelijk maar het ontbreekt 
aan echte duidelijkheid. Het is van groot belang dat er een goede busverbinding 
blijft bestaan. De DR zal contact opnemen met de provincie en vragen naar 
opheldering. Actie 145.  

- Bij de Voorweg heeft men waarschuwingsborden geplaatst voor het slechte wegdek. 
Binnenkort worden de wegen/paden/strandslagen overgedragen aan de gemeente maar 
dat neemt niet weg dat de huidige eigenaar, het HHR, moet zorgen dat de wegen in 
orde zijn. De wegen/paden/strandslagen moeten namelijk in goede staat overgedragen 
worden. De DR zal het HHR aanschrijven. Actie 146.  

Dhr. C. Koning; 
- Is aanwezig en geeft een korte presentatie over het Natura 2000-gebied 84. Hierbij 

aandacht voor de habitatrichtlijn. Een ‘passende beoordeling’ is nodig om een 
vergunning te krijgen volgens Natuurbeschermingswet 1998. Hierbij is de 
stikstofdepositie van groot belang. Nadere informatie is te verkrijgen bij Het Zijper 
Landschap. 

 
4. Vaststellen notulen van 15 juni 2017 

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.  
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5. Ingekomen en uitgaande post 
Van de gemeente:  

- antwoord bomen Waranda. De bomen zullen worden teruggesnoeid, er is echter niet 
aangegeven wanneer dit zal gebeuren.  

- Reactie veeg- en strooibeleid: Dhr. Munninks heeft met Dhr. Buzink de veeg- en 
strooiroutes in Callantsoog en Groote Keeten nader bekeken. Het strooibeleid heeft ook 
rekening te houden met het milieu aspect o.a. het vele zout is nadelig voor het milieu. 
De M. Mooystraat is opgenomen in de route maar plan Noord wordt niet opgenomen in 
de route vanwege de verzilting van de grond aldaar. Het veegbeleid vraagt extra 
aandacht. Met de harde wind en op regenachtige dagen, ook in de zomer, raken de 
putten vol met blaadjes o.a. op het Sandepark. Dat is dus een gevolg van slecht 
veegbeleid. Het regenwater moet worden afgevoerd via de sloten en niet via het riool. 
Dhr. Buzink zal de gemeente hierop attent maken. Actie 130. 

- Bevestiging ontvangen dat de gemeente geen voorstander is van strandbebouwing op 
het strand van Callantsoog/Groote Keeten. Ook de natuurorganisaties hebben zich 
hierbij aangesloten. Op dinsdag 17 oktober wordt dit onderwerp besproken in het 
Provinciehuis van Haarlem. De beslissing valt in december.  

Ingekomen: 
- Geluidshinder en overlast nabij uitkijktoren Groote Keeten. 

Dhr. Hartendorp heeft al een brief gestuurd naar Dhr. Sigge van der Veek om aandacht 
te vragen voor de geluidsoverlast op met name de maandagavonden in het seizoen (na 
de miss verkiezing). De overlast kan ook van het ‘doorfeesten/after party’ op de camping 
komen. De DR zal hierover een brief aan de burgermeester sturen aangezien zij 
verantwoordelijk is voor handhaving. Actie 147. 
Dit seizoen is er ook sprake geweest van bedreiging van badgasten door de jeugd. 
Geconcludeerd kan worden dat inzet van ‘meer handhaving’ niet echt gemerkt wordt. 
Ook dit onderwerp zal worden aangekaart bij de burgermeester. De DR pleit voor een 
wijkagent. Actie 148. 

- Digitale informatie bordenkustplaatsen. 
De driehoeksborden worden verboden. Er wordt overgegaan naar een digitaal 
informatiebord. Dit is een mooi communicatiemiddel maar er bestaat wel behoefte aan 
een centraal opplakpunt waar men een gewoon aanplakbiljet voor bijvoorbeeld lokale 
evenementen kwijt kan, hierbij valt te denken aan een soort ‘peperbus’.  

 
6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Adam Landman 
Geen bijzonderheden te melden.   

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer  
Vanuit het HHR geen nieuws te melden. Er is een hele boel zand 
gebracht en vanuit zee zie je zeker een aanzienlijke verhoging van het 
strand maar we zien ook dat de storm schade heeft aangericht. 
Eerdaags wordt begonnen met de vooroeversuppletie.  

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Heeft klachten ontvangen mbt parkeeroverlast rondom Hotel Het 
Zwaantje. Het lijkt erop dat veel hotelgasten geen gebruik maken van 
de ondergrondse parkeergelegenheid die geboden wordt maar ervoor 
kiezen op straat te parkeren. De DR gaat nog na of zij hierin iets 
kunnen betekenen. Actie 149. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

 Dhr. Meijer heeft gesproken met de voorzitter van de Hyksos,             
Dhr. Borghuis. Op zich gaat het goed met de Hyksos, het aantal 
jeugdleden blijft gelijk en de jeugd die er komt is blij dat zij er mogen 
zijn. Voor de toekomst zijn er wel zorgen over het aantal jeugdigen 
in Callantsoog. Een ander zorgelijk punt is de terugloop van het 
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aantal vrijwilligers. Hierdoor zal men dit seizoen minder vaak open 
zijn. Dhr. Borghuis heeft met de gemeente gesproken maar van een 
verhuizing naar het Dorpshuis is (nog) geen sprake. Dhr. Meijer zal 
de Hyksos voorstellen een avond voor ouders te organiseren om 
het werk van de Hyksos toe te lichten. Verder zal hij de hulp van de 
DR aanbieden en aangegeven dat Dhr. Borghuis altijd bij de DR 
terecht kan. 

 Skatepark: Dhr. Meijer en Mevr. Nagel zijn nog volop bezig een 
geschikte plek te zoeken waar omwonenden geen last zullen 
hebben van het Skatepark. Als beste locatie komt men uit op het 
handbalveld, dit is geasfalteerd, verlicht en er staat een hek 
omheen echter de voetbalvereniging wil hier niet aan meewerken. 
Misschien is het Dorpsplein een optie. Actie 133. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy 
Er is nog een lijstje met aandachtspunten. O.a. de spiegel op rotonde 
De Stolpen, de verlichting van de vluchtheuvel nabij de Voordijk, de 
lantaarnpaal aan de Jewelweg etc., etc. Dhr. Buzink zal de punten 
inventariseren en deze voorleggen aan Dhr. Beemsterboer. Actie 150. 

PR en 
Communicatie 

Kees Buzink  
Geen bijzonderheden te melden. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens 

 Ondanks het mindere weer van afgelopen zomer heeft de 
ondernemersvereniging financieel prima gedraaid en had men een 
geslaagd seizoen. Voor de waterspelen werd door PWN een factuur 
gestuurd.  

 De precariorechten zijn onderverdeeld in een vergunning voor de 
horeca en een vergunning voor alle activiteiten. 

 Op zondag 22 oktober is er Herfstmarkt 

 Op donderdag 28 en vrijdag 29 december is er kampvuur, BBQ, 
live-muziek en kinderactiviteiten op het plein. 

Sociale 
woningbouw  

Kees Buzink en Marcel Meijer 
Dhr. Buzink heeft onlangs ingesproken bij de gemeenteraad. De jeugd 
was ook, in grote getale, aanwezig. Alle partijen zijn het erover eens dat 
er gebouwd moet worden maar op welke locatie, dat is nu de vraag. Het 
gaat om minimaal 60 woningen. Vooral voor een huurbedrag van 
maximaal 500 euro huur per maand is veel interesse. In de 
visiebespreking Callantsoog, waarin uiteraard ook de belangen van 
Groote Keeten worden meegenomen, is dit onderwerp ook aan de orde 
geweest. De zaal geeft Dhr. Buzink mee dat er in Groote Keeten een 
stuk bouwgrond van de gemeente ligt maar de status hiervan is niet 
duidelijk, geef het Sandepark de status permanente bewoning, alle 
infrastructuur ligt er al, of de recreatiewoningen, wijzig de status naar 
permanente bewoning. In oktober is een informatieavond te verwachten 
over het visieplan. 

 
7. Voortgang en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
21042016 077 Boskerpolder/Roompot. Geen directe actie op dit moment 

maar dit punt wel aanhouden op de actielijst. 
  

17112016 
 
 
15122016 
 

111 Gemeente en de fietsersbond aanschrijven mbt de 
onveilige situatie voor fietsers door de werkzaamheden op 
de verschillende velden/boerenland.  
Brief is nog niet uitgestuurd. Aanhouden. 
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16022017 
 
 
16032017 
20042017 
18052017 
 
 
 
15062017 
 
 
 
21092017 

De brief is verzonden. de fietsersbond heeft 
geïnventariseerd in de gemeente. De rapportage moet 
nog volgen. 
Idem. 
Dhr. Buzink zal de rapportage opvragen. 
Dhr. Buzink moet de rapportage nog opvragen. 
De rapportage is ontvangen maar deze is nogal 
uitgebreid. Het rapport zal nu eerst goed bekeken/gelezen 
worden door de werkgroep verkeer/vervoer. Aanhouden.  
Dhr. C. Van der Mark wil graag het rapport aan de DR 
toelichten en een presentatie geven. Qua planning ergens 
in het najaar. Dhr. Buzink zal tzt contact met                           
Dhr. Van der Mark opnemen om een datum te bepalen. 
Er is nog geen afspraak gemaakt. Mevr. Mooy zal contact 
opnemen met Dhr. Van der Mark.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anneke 

17112016 
 
 
15122016 
 
 
 
 
19012017 
 
16022017 
 
 
 
 
 
 
16032017 
 
20042017 
 
18052017 
 
15062017 
 
21092017 

112 Bezoek brengen aan H&G Exporttractors om te vragen of 
de opstelling van de machines anders kan om zo de 
verkeersveiligheid te bevorderen. 
Dhr. Meijer en Dhr. Buzink hebben gesproken met de 
ondernemer. Het was een goed gesprek. Er zijn plannen 
voor nieuwbouw/herinrichting zodat de voertuigen droog 
en uit het zicht kunnen staan. E.e.a. kost wel even tijd. De 
DR houdt vinger aan de pols. 
Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Aanhouden. 
Dhr. Meijer heeft een tweede bezoek gebracht aan H&G 
Exporttractors. Hij heeft nogmaals gewezen op de 
gevaarlijke verkeerssituatie, de rommelige aanblik en de 
milieuverontreiniging door het mogelijk lekken van 
brandstof en olie. Mocht de situatie bij een volgend 
bezoek van de Dorpsraad niet aanzienlijk verbeterd zijn 
dan zal de Dorpsraad e.e.a. overdragen aan de 
gemeentelijke handhavers.  
De Dorpsraad heeft melding gemaakt bij de gemeente 
over de overlast. De gemeente gaat hiermee aan de slag. 
De gemeente is aan zet. Aanhouden. 
Op dit moment lijkt de situatie onveranderd te zijn, 
misschien zelfs verergerd. De gemeente is aan zet om te 
handhaven. Dhr. Buzink zal de status opvragen.  
Dhr. Beemsterboer heeft de situatie voorgelegd aan de 
burgermeester. Zij zal actie ondernemen.  
De burgermeester heeft actie genomen rondom de situatie 
van H&G. Er is nog geen terugkoppeling ontvangen. 
Aanhouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees en 
Marcel 

 

16032017 
 
 
20042017 
 
18052017 
 
 
 
 
15062017 
 
21092017 

129 Bij de gemeente melden dat de laad- en losplaatsen nabij 
Restaurant Brasil na 11 uur gebruikt worden om 
bloembakken te plaatsen. 
In overleg met de gemeente heeft Restaurant Brasil de 
bloembakken verrijdbaar gemaakt.  
Het laden en lossen vindt nu plaatst op de doorgaande 
weg. De chauffeurs en/of Brasil verplaatsen de 
bloembakken niet voor het landen en lossen. Dit levert 
gevaarlijke verkeerssituaties op. Dhr. Buzink zal de 
gemeente verzoeken hierop te handhaven.  
Dhr. Beemsterboer neemt dit op met de BOA’s en de 
mensen in het veld. Er moet meer gehandhaafd worden.  
De DR zal de burgermeester aanschrijven aangezien zij 
verantwoordelijk is voor handhaving. Niet alleen de 
bloembakken staan op de laad- en losplaatsen maar ook 
de bedrijfsauto van Brasil. Er moet echt veel meer 
gehandhaafd worden. Niet alleen bij Brasil maar in het 
algemeen. Zie ook acties 147 en 148. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees 
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16032017 
 
20042017 
18052017 
 
15062017 
 
 
 
 
 
21092017 

130 Bij de gemeente het veegplan voor Groote Keeten 
opvragen. 
Aanhouden. 
Aanhouden. Dhr. Anton Munninks komt erop terug. 
Dhr. Buzink zal nog contact opnemen met Dhr. Munninks 
om de veeg- en strooiroutes in Callantsoog en Groote 
Keeten nader te bekijken. Het beleid is om doorgaande 
wegen te vegen en te strooien. De DR is van mening dat 
er nog meer straten geveegd en gestrooid mogen worden. 
Daarnaast zijn er ook enkele milieu aspecten waarmee 
rekening moet worden gehouden.  
Zie update bij agendapunt 5, ingekomen en uitgaande 
post. Dhr. Buzink zal de gemeente erop attenderen meer 
te vegen, ook in de zomer, zeker bij harde wind/storm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees 

 

20042017 
 
 
18052017 
 
 
15062017 
 
 
 
 
21092017 

132 Situatie Zuidschinkeldijk: de wethouder informeren en 
contact opnemen met het beheerdersechtpaar van de 
camping 
Dhr. Buzink zal nog contact opnemen met het 
beheerdersechtpaar van Camping Oosternollen. 
Dhr. Buzink heeft de campingeigenaren gesproken. Deze 
zijn al lang bezig met handhaving en BOA’s om de situatie 
te laten verbeteren maar dat is nog niet gelukt.              
Dhr. Buzink heeft nu de burgermeester aangeschreven en 
zal met haar contact houden. Het plaatsen van een extra 
paal lijkt niet de gewenste oplossing. 
De gemeente gaat een plan van aanpak maken. Mogelijk 
dat de wandelroute aangepast wordt. Dhr. Buzink zal de 
gemeente vragen dit plan uitgebreid aan de DR toe te 
lichten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees 

 

20042017 
18052017 
15062017 
21092017 

133 Contact opnemen met Mevr. Nagel ivm halfpipe/skatepark 
Is gedaan, wordt aan gewerkt. Zie bij agendapunt 3. 
Wordt aan gewerkt. Zie bij agendapunt 6, jeugdbeleid. 
Zie update bij agendapunt 6, jeugdbeleid. 

 
 
 
Marcel 

 

18052017 
 
 
15062017 
21092017 

138 Aan de gemeente, Dhr. Van der Veek, melden dat de  
invalide parkeerplaatsen op het Dorpsplein te krap 
bemeten zijn.  
Dhr. Buzink zal de melding nog maken. 
Dhr. Buzink heeft de melding gemaakt maar er is nog 
geen response ontvangen. Dit onderwerp wordt 
toegevoegd aan het lijstje voor Dhr. Beemsterboer. Actie 
150. 

 
 
 
 
Kees 

 

18052017 
 
15062017 
21092017 

139 De gemeente laten weten een informatieavond mbt 
strandbebouwing in de 2e helft van september te houden. 
Aanhouden. 
Aanhouden. 

 
 
 
Kees 

 

18052017 
 
 
 
15062017 
 
 
 
21092017 

141 Bij de gemeente aangeven dat op parkeerplaats 
Kiefteglop de nieuwe dennenbomen bruin en kaal zijn en 
dat door de begroeiing van de open tegels de markering 
vervaagt. 
Aanhouden. 
Dhr. Beemsterboer heeft aangegeven het punt van de 
open tegels binnen de gemeente op de juiste plek neer te 
leggen. 
De gemeente heeft geantwoord dat het juist de bedoeling 
is dat de begroeiing door de open tegels groeit. Het punt 
van de bruine en kale dennenbomen staat nog open. Dhr. 
Buzink neemt dit nogmaals op met Dhr. Beemsterboer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kees 

 

15062017 
 
 
 

142 Contact opnemen met Dhr. Beemsterboer ivm 
onduidelijkheid over het toewijzingsbeleid sociale 
woningbouw. 
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21092017 De gemeente heeft teruggekoppeld iets te kunnen 
betekenen mbt het toewijzingsbeleid maar men moet zelf 
een melding maken bij de gemeente.  

Marcel 

15062017 
21092017 

143 Contact opnemen met iemand van de brandweer. 
Op dit moment is er geen gebrek aan vrijwilligers bij de 
brandweer. Ook de aanwas is op peil. Aandachtspunt is 
de aanrijtijd. De vrijwilligers wonen uiteraard niet allemaal 
naast de kazerne. Dat is nu eenmaal zo. 

 
GEREED 

 

21092017 145 Contact opnemen met de provincie en vragen naar 
opheldering mbt het mogelijk (deels) verdwijnen van 
buslijn 152.  

Kees nieuw 

21092017 146 Het HHR aanschrijven en erop aandringen de 
wegen/paden/strandslagen in goede staat te brengen.  

Kees nieuw 

21092017 147 De burgermeester aanschrijven en haar verzoeken te 
handhaven op de geluidshinder en overlast nabij 
uitkijktoren Groote Keeten. 

Kees nieuw 

21092017 148 De burgermeester aanschrijven en haar verzoeken meer 
handhaving in te zetten. Tevens het verzoek indienen voor 
een wijkagent. 

Kees nieuw 

21092017 149 Kan de DR iets betekenen mbt de parkeeroverlast bij 
Hotel Het Zwaantje 

Allen nieuw 

21092017 150 Inventariseren welke verkeerspunten nog open staan en 
de inventarisatie aanbieden aan Dhr. Beemsterboer.  

Kees nieuw 

  
10. Rondvraag 

Mevr. Ten Boekel; 
- vraagt wat er aan het pand van de Chinees op het Dorpsplein gebeurt. Het lijkt of de 

luifel afgebroken wordt. We wachten het af. 
Dhr. Deekens; 
- heeft vernomen dat de kermis volgend jaar vroeger wil beginnen, dus 1,5 week. 

Alhoewel de ondernemers hier niet op zitten te wachten zullen zij het wel regelen met de 
kermisorganisatie. De vergunning zal ook moeten worden uitgebreid. 

Dhr. Meijer; 
- kwam vandaag weer eens aangereden vanaf de ‘marinebocht’ en trof op de Dorpsweg 

een behoorlijke drukte aan. Alle parkeerplekken vol en veel publiek op straat. Daar wordt 
je blij van. Bij de plaatselijke super was het al even druk, als je wat haast hebt is dat niet 
altijd even fijn maar het geeft ook de ruimte een gezellig praatje te maken met de toerist 
in je eigen dorp. 

Dhr. Landman; 
- Sluit zich aan bij Dhr. Meijer. De bezoekers aan Museumboerderij Tante Jaantje (waar 

hij vrijwilliger is) zijn niet alleen vol bewondering over het museum maar ook over 
Callantsoog in het algemeen. De schenking van 10.000 euro om het huisje op te 
knappen werpt zijn vruchten af. De verhuur is enorm aangezwengeld. 

 
In het algemeen werd gemeld dat er druk gewerkt wordt aan het pand aan de Duinweg. Men 
is bezig het parkeerterrein uit te breiden. Men heeft gehoord dat er een Chinees restaurant 
in komt. De DR is blij dat het lege pand gebruikt gaat worden en hoopt dat het een succes 
wordt. 

 
11. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  
De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 19 oktober 2017.  

 
 

Data 2017, altijd op donderdag, 19.30 uur, Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

19 januari 16 maart 18 mei 21 september 16 november 

16 februari 20 april 15 juni 19 oktober 21 december 


