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Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 

Website: www.dorpsraadcallantsoog.nl  

Email: dorpsraadcgk@ziggo.nl 
Facebook: Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 
Secretariaat: Patrijzenweg 17,1759 GD Callantsoog 

 
 

 

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

 
Datum: Donderdag 16 april 2015 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Karin Brouwer, Kees Buzink, Thijs Deekens, Arend Grit, Jaap Lashley,         

Marcel Meijer, Anneke Mooy  
 

Afwezig: Mw. Ten Boekel m.k., Dhr. Landman m.k. Dhr. Van der Zee m.k. 

 
 
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. G. de Haan is aanwezig maar maakt geen gebruik van de gelegenheid in te spreken. 

 
4. Vaststellen notulen van 19 maart 2015 

De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. Ze zullen worden gepubliceerd op 
de website van de DR. 
De vastgestelde notulen zullen, alleen op verzoek, aan de toehoorders/insprekers worden 
toegestuurd.  
Dhr. De Haan zal in CC de concept-notulen ontvangen. 
 

5. Ingekomen en uitgaande post 
Ingekomen:  
- Van de gemeente: verslag inloopbijeenkomst parkeerplaats Kiefteglop. Inventarisatie 

van vragen en antwoorden. 
- Van Dhr. Ris, raadslid CDA Schagen: vraagt aandacht bij de diverse dorpsraden voor 

het toekomstig beleid versus raadsleden en/of collegeleden. Hij is bereid op een 
geschikt moment hierover met de DR van gedachten te wisselen. Zijn kernvraag is: zijn 
het de raadsleden die regelmatig bij vergaderingen van de dorpsraad aanwezig behoren 
te zijn of is het meer een zaak voor de wethouders die op z’n tijd aanschuiven, luisteren 
en meepraten, en wat is de gewenste frequentie daarvan?  

- Brief van de gemeente: aankondiging diverse inloopspreekuren van wethouder B. Blonk 
en een medeweker van het wijkteam. Dhr. Blonk zal toelichting geven op de 
gemeentelijke taken in het sociale domein en van de werkzaamheden van het wijkteam. 
De opkomst tijdens de informatiemiddag in Dorpshuis Kolfweid was nihil. De gemeente 
heeft in verschillende media wel voldoende gecommuniceerd over het inloopspreekuur 
maar blijkbaar is er in Callantsoog nauwelijks tot geen belangstelling voor dit onderwerp. 
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Namens het wijkteam was Mevr. Borgholt aanwezig. Zij zou graag spreektijd aanvragen 
in een komende dorpsraadvergadering zodat zij in breder verband de taken van het 
wijkteam kan toelichten. De DR zal Mevr. Borgholt uitnodigen. (Actie 064). 

- Mail van Dhr. Zeeman: hij wijst de DR op de geplande route van het mountainbike-
pacours tijdens Callantsoog on Wheels (27 september). De route is gepland door 
natuurgebied de kerknollen. Dit lijkt Dhr. Zeeman geen goed idee en zal zeker leiden tot 
blijvende schade. Het gebied is kwetsbaar en men heeft er net alles aan gedaan om de 
kerknollen te behouden. De DR zal een brief aan de gemeente sturen met het verzoek 
de route te herplannen. (Actie 065). 
 

Uitgaand:  
- Brief aan Wooncompagnie. Bezorgdheid geuit over het huidige beleid m.b.t. verkopen 

huurwoningen.  
- Brief aan de gemeente. Hen geattendeerd op het garageblok nabij de Prévinaireweg. Dit 

kan in de toekomst mogelijk betrokken worden bij de parkeerplaats en/of gebruikt 
worden voor een ontsluitingsweg. 

- Brief aan de KPN inzake de onbruikbare telefooncel op het Dorpsplein. Verzocht om 
deze te verwijderen. 

- Brief aan de gemeente. Aanvraag veiligheidsplan van diverse zaken/panden/instellingen 
in Callantsoog. 

- Brief aan de gemeente over het op korte termijn opknappen van infobord nabij 
strandopgang Abbestederweg.  

- Brief aan de ANWB over onstabiele status van het ANWB-bord aan de Abbestederweg. 
- ‘Akkoordbrief parkeerplaats Kiefteglop”. Hierin een alinea gewijd aan het openbaar 

toilet/wildplassen en de gemeente voorgesteld de eventuele overtollige bestrating te 
gebruiken voor het verbeteren van het voetpad langs de sloot Jewelweg richting 
Abbestederweg, Heinollenweg. 

- Brief aan de gemeente. Voetpad nabij de parkeerplaats Kiefteglop is moeilijk 
begaanbaar. 

- Brief aan de gemeente. Groenplan opgevraagd en verantwoordelijke uitgenodigd om in 
een komende dorpsraadvergadering het groenplan toe te lichten. 

- Brief aan Hoogheemraadschap i.v.m. de gevaarlijke situatie van het duin, stuifzand etc. 
 

6. Bezoek wethouder Blonk 
Dhr. Blonk is niet aanwezig. Het beleid van de gemeente Schagen schrijft voor dat 
wethouders geen bezoek mogen brengen aan de verschillende Dorpsraden. Evengoed zal 
de DR Dhr. Blonk blijven uitnodigen.  

 
7. Facebook en de Dorpsraad 

Om de Facebookpagina meer te promoten is besloten een verwijzing naar de 
Facebookpagina op te nemen in het briefhoofd. Mevr. Brouwer zal Dhr. Van der Zee vragen 
deze verwijzing toe te voegen aan het briefhoofd. (Actie 066). 

 
8. Voorstel tot gesprek met nieuwe uitbaatster Dorpshuis 

De kandidaat uitbaatster heeft zich teruggetrokken. De DR zal bij het bestuur van Stichting 
Dorpshuis Callantsoog Recreatie-, Sport-, Ontspannings- en Cultureelcentrum Kolfweid 
navragen hoe men verder gaat met de vacature uitbater/uitbaatster Dorpshuis.. (Actie 067).  
 

9. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
Omdat de mate van strandafslag in Callantsoog best ernstig is stelt 
Dhr. Meijer voor om iemand van het Hoogheemraadschap uit te 
nodigen om in een komende dorpsraadvergadering toelichting te 
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geven over de situatie en ontwikkelingen/maatregelen hieromtrent. 
Allen zijn hiermee akkoord. Zodra e.e.a. vaststaat dit uitgebreid 
bekend maken in o.a. de Omroeper (Actie 045). 

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 
Wegens afwezigheid van Mw. Ten Boekel geen informatie. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

 Is langs geweest bij de Hyksos en is uitgenodigd voor de 
bestuursvergadering van maandag 20 april. Tevens staat er in juni 
een overleg gepland met Hyksos en Dhr. Grit. 

 Heeft onlangs met Dhr. Blonk gesproken over het bushokje-
project. Deze heeft toegezegd e.e.a. te gaan regelen. 

 De aanloop van jeugd op vrijdagavond loopt iets terug, mogelijk 
speelt het betere weer hierbij een rol. 

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy en Arend Grit 
Nu de werkzaamheden bij Hotel Het Zwaantje zijn afgerond kunnen 
de diverse verkeersborden langs de Jewelweg herplaatst worden. 
Deze verkeersborden staan te kort bij de straat. (Actie 068). 

PR/Communicatie Jaap Lashley 
Op dit moment geen bijzonderheden te melden. 

Sociaal Domein Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
Dhr. Meijer heeft Dhr. Blonk en Mevr. Borgholt gesproken tijdens een 
avond van JESS (Jong en Sterker Schagen). Mevr. Borgholt van het 
wijkteam wil graag spreektijd aanvragen in de DR. Zie ook 
agendapunt 5/actie 064. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 
Samen met de Ondernemers Federartie Schagen (OFS) kijkt men 
naar de mogelijkheid om elektronische infoborden te plaatsen in en 
rondom Callantsoog. 
Een aanpassing aan de evenementenagenda. Zie verder onderaan 
deze notulen. 

Financiën Wegens afwezigheid van Dhr. Landman geen informatie. 

 
 
10. Voortgang en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
19022015 
 
19032015 
 
16042015 

045 Brief aan het Hoogheemraadschap/ ‘Kust op Kracht’. 
Bezorgdheid uiten over het strandafslag.  
Brief uitgesteld aangezien er dit jaar zandsuppletie in 
Callantsoog komt.  
Dhr. Meijer vraagt een spreker van het 
Hoogheemraadschap de DR te informeren over de 
situatie. Zie ook actiepunt 63. 

 
 
 
 
Marcel 

 
 
 
 
nieuw 

19022015 
 
19032015 
 
 
 
 
 
16042015 

051 Tenaamstelling mbt financiële/administratieve zaken 
overzetten van Mevr. Bracht naar Dhr. Lashley  
Mw. Bracht, Dhr. Landman, Dhr. Lashley en           
Dhr. De Haan moeten zich zowel bij de ING alsook bij 
de Kamer van Koophandel vervoegen (inclusief 
identiteitsbewijzen) om financiële en administratieve 
zaken aan elkaar over te dragen.  
Hier is men nog volop mee bezig. Jaap zal een 
uitschrijvingsformulier downloaden/aanvragen bij de 
KvK.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Jaap 

 
 
 
 
 
 
 
 
SPOED 

19022015 
 

052 Een officiële ‘ontslagbrief penningmeesterschap’ 
(decharge) aan Mevr. Bracht sturen.  

Jaap  
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19032015 
16042015 

Aanhouden totdat actiepunt 051 is afgerond.  
Aanhouden totdat actiepunt 051 is afgerond. 

19032015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16042015 
 

058 - De Omroeper laten weten dat de DR graag 
gebruik maakt van de mogelijkheden een 
internetpagina te vullen. Tevens informatie 
doorgeven voor het vaste blok op de eigen 
pagina van Stichting De Omroeper, hierop ook 
een link vermelden naar de DR site. 

- De plannen mbt parkeerplaats Kiefteglop op de 
Facebook site plaatsen; 

- Dhr. Kees Buzink aan de internetsite toevoegen 
onder het kopje Dorpsraadleden; 

- Met Dhr. Lashley nakijken welk mailadres wordt 
gebruikt. De agenda van de Dorpsraad-
vergadering wordt door Dhr. Van der Zee 
namelijk niet ontvangen en kan dus niet geplaatst 
worden op de internetsite, dit is jammer. 

Wegens afwezigheid van Dhr. Van der Zee punt nog 
even aanhouden. 

Robbert  

19032015 
 
 
16042015 

063 Nadenken over hoe scholieren en jeugdige gasten 
van Callantsoog over de gevaarlijke situatie van het 
duin in te lichten. 
Dit onderwerp bespreken met afvaardiging van 
Hoogheemraadschap. Zie ook actiepunt 45. 

Allen  

16042015 064 Mevr. Borgholt van het wijkteam uitnodigen om, in 
een komende vergadering toelichting te geven over 
de werkzaamheden van het wijkteam. 

Jaap nieuw 

16042015 065 Brief aan de gemeente met het verzoek de 
mountainbikeroute voor Callantsoog on Wheels (27 
september) te herplannen. De route mag niet door de 
kerknollen lopen. 

Jaap nieuw 

16042015 066 Verwijzing naar de Facebookpagina opnemen in het 
briefhoofd. 

Robbert nieuw 

16042015 067 Navraag doen bij het bestuur van Stichting Dorpshuis 
Callantsoog Recreatie-, Sport-, Ontspannings- en 
Cultureelcentrum Kolfweid hoe men verder gaat met 
de vacature uitbater/uitbaatster Dorpshuis. 

Jaap nieuw 

16042015 068 Brief aan de gemeente.  
1. De diverse verkeersborden langs de Jewelweg 

kunnen worden herplaatst; 
2. Het zwarte betonblok nabij Brasil moet worden 

weggehaald; 
3. Dit zwarte betonblok plaatsen in de (illegale) uitrit 

van de parkeerplaats t.o. slagerij Kokkelkoren; 
4. Een omver gereden lantaarnpaal (in de bocht t.o. 

Z-Ici) moet worden herplaatst; 
5. Het gras/aanplant op de heuvel nabij de Wip–in 

moet worden versterkt. 

Jaap nieuw 

16042015 069 In de Omroeper laten publiceren dat de 
Dorpsraadvergadering van 21 mei vervalt. 

Jaap nieuw 

 
 

11. Rondvraag 
Dhr. Meijer 

- Een welgemeend compliment aan Dhr. Grit. Hotel Het Zwaantje is werkelijk 
schitterend geworden. Daar mag hij zeker trots op zijn. Allen sluiten zich bij dit 
compliment aan.  
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Dhr. De Haan 
- De snackboet Urbanus bij strandopgang Abbestederweg is weggehaald. Onduidelijk 

is of hier iets voor in de plaats komt. Mocht dat zo zijn dan moet opnieuw een 
vergunning bij de gemeente worden aangevraagd.  

Dhr. Deekens  
- N.a.v. de evaluatie Dorpsplein van eind november 2014 zijn verschillende afspraken 

nog niet nagekomen: 
1. Het zwarte betonblok nabij Brasil moet worden weggehaald; 
2. Dit zwarte betonblok plaatsen in de (illegale) uitrit van de parkeerplaats t.o. 

slagerij Kokkelkoren; 
3. Een omver gereden lantaarnpaal (in de bocht t.o. Z-ICI) moet worden 

herplaatst; 
4. Het gras op de heuvel nabij de Wip–in moet worden versterkt. 

Dhr. Lashley zal de gemeente vragen deze werkzaamheden uit te voeren. Tevens 
verzoekt hij de gemeente de verkeersborden langs de Jewelweg te verplaatsen. 
(Actie 068). 

- Wegens afwezigheid van Dhr. Deekens, Mevr. Mooy en Mevr. Brouwer wordt 
besloten de volgende Dorpsraadvergadering van 21 mei te laten vervallen. Aan Jaap 
het verzoek dit te publiceren in de Omroeper. (Actie 069). 
 

12. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen en gasten voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 18 juni 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENEMENTENKALENDER CALLANTSOOG 2015 
DATUM EVENEMENT BIJZONDERHEDEN 

Maandag 06-04      Paasmarkt geweest 

Donderdag 14-05      Hemelvaartmarkt  

Zondag 31-05 Food truck market vervallen 

Zaterdag 06-06 Oud Hollandse spelletjes   

Zondag 14-06      Boarding voetbal vervallen 

Zondag 28-06      Visroken + visserskoren  

Woensdag 01-07  Zomerbraderie  

Zondag 05-07      Oog op Kunst  

Woensdag 08-07  Zomerbraderie  

Woensdag 15-07 Zomerbraderie  

Vrijdag 17-07                        
Zaterdag 18-07                        
Zondag 19-07  

Oog op pop geen tent 

Woensdag 22-07 Zomerbraderie  

Vrijdag 24-07      Waterspelen Voor kinderen 

Zondag 26-07      Oud Hollandse Muziekdag  

Data 2015, altijd op donderdag, 19.30 uur, 
Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

15 januari 18 juni 

19 februari 17 september 

19 maart 15 oktober 

16 april 19 november 

21 mei - vervalt 17 december 
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Woensdag 29-07 Zomerbraderie  

Zaterdag 01-08     Kinderspelen  

Woensdag 05-08 Zomerbraderie  

Woensdag 05-08 t/m 12-08  Kermis  

Woensdag 12-08 Zomerbraderie  

Vrijdag 14-08                               
Zaterdag 15-08                             
Zondag 16-08   

Oog op pop  geen tent 

Woensdag 19-08 Zomerbraderie  

Woensdag 26-08 Zomerbraderie  

Zaterdag 29-08      Jeu de Boules toernooi  

Zondag 27-09      Callantsoog on Wheels  

Zondag 11-10      Huis- en tuinmarkt  

Zaterdag 21-11      St. Nicolaas intocht  

??-12 Kerstmarkt  

Alles is onder voorbehoud van medewerking van vrijwilligers  en de gemeentelijke vergunningen.  
 
 
 


