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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 18 februari 2016 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Kees Buzink, Gerda ten Boekel, Karin Brouwer, Arend Grit, Jaap Lashley,  

Anneke Mooy, Marcel Meijer,  
 

Afwezig: Adam Landman m.k., Thijs Deekens m.k., Robbert van der Zee m.k. 

 

1. Welkom en mededelingen 

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

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Gelegenheid tot inspreken 
Dhr. P. Drieenhuizen; 
-  één dezer dagen dient de rechtzaak die is aangespannen over de vakantiebungalows op 

park Callassande. Dhr. Drieenhuizen vraagt naar het standpunt van de DR. De DR is 
van mening dat het onterecht is dat met de bouw gestart is voordat de vergunning is 
afgegeven. Ook is er nog geen duidelijkheid over de plannen rondom de Boskerpolder. 
De DR zal hierover een brief sturen aan de gemeente. Actie 077. 

- is benieuwd naar de reacties van de strandhuisjes enquête. De ontvangen 
enquêteformulieren zullen na deze DR-vergadering worden geteld en de resultaten 
zullen worden gepubliceerd in de volgende Omroeper. Zie ook actie 081. 

Dhr. K. Schagen; 
- heeft een brief van de gemeente Schagen ontvangen waarin wordt aangekondigd dat 

aan alle laagbouwwoningen een extra rolcontainer voor plastic/blik/pakken wordt 
uitgegeven. Dhr. Schagen bepleit een keuzemogelijkheid voor een grote of een 
kleine(re) rolcontainer. Zie ook actie 089. 

Dhr. R. Blom; 
- is secretaris van de Historische Vereniging Callantsoog. Zij willen het stukje grond, in het 

verlengde van de heringerichte parkeerplaats Kiefteglop, om laten zetten in een 
aardkundig monument en zij hebben hiervoor al een schriftelijke bevestiging van de 
gemeente ontvangen waarin wordt aangegeven dat zij het genoemde stukje ongemoeid 
laten. Evengoed vraagt Dhr. Blom de DR hem hierin te ondersteungen. De DR staat 
hierachter en zal dit per brief aan de Historische Vereniging Callantsoog bevestigen. 
Actie 092.  

- Dhr. Buijs is vanavond als belangstellende aanwezig. 
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4. Vaststellen notulen van 21 januari 2016 
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.  
 

5. Ingekomen en uitgaande post 
- Van de gemeente Schagen; 

o uitnodiging voor bijeenkomst evaluatie samenwerking Dorpsraden en wijkpanel 
d.d. 29 maart 2016; 

o aankondiging aanleg uitkijkpunt in de Kiefteglop. Werkzaamheden zullen 
plaatsvinden van september t/m november 2016; 

o aankondiging vervangen afvalbakken Dorpsplein Callantsoog door een z.g. 
‘boenderbak’ in de kleur antracietgrijs; 

o aankondiging uitgifte extra rolcontainer voor plastic/blik/pakken aan alle 
laagbouwwoningen; 

o persbericht: de nieuwbouwplannen van de Albert Heijn in Callantsoog gaan niet 
door. Wel zullen de huidige panden flink opgeknapt worden; 

- Brief van Dhr. Straatman waarin hij zijn zorg uit over het enquête formulier strandhuisjes. 
Het formulier kan zonder vermelding van naam en adres ingevuld worden, anoniem 
invullen kan volgens Dhr. Straatman als onbetrouwbaar aangemerkt worden. 

- Gedicht ‘Thuis bij de Zee’ van Dhr. Hartendorp ter ondersteuning van de enquête 
strandhuisjes. 

- Brief van Mevr. Huis over de enquête strandhuisjes.  
- Bezoek van Mevr. Dinkla over haar kleinschalige plan voor huisjes op het strand. Zij 

komt dit plan toelichten in de Dorpsraadvergadering van 17 maart a.s. 
- Brief van Dhr. Reinders over het voorstel van de gemeente om het gebruik van jetski’s 

en mogelijk ook (blok)karts binnen bepaalde gebieden toe te staan.  
- Brief van Dhr. Blom, Secretaris Historische Vereniging Callantsoog, over bescherming 

van de kerknollen in Callantsoog, zie ook actie 091 en 092. 
 
6. Samenwerking Dorpsraad en Gemeente 

Zoals de DR altijd al heeft verkondigd kan het convenant wat zij hebben met de gemeente 
niet eenzijdig worden opgezegd. Dit is nu door de gemeente ingezien maar nog niet 
schriftelijk bevestigd. De gemeente wil graag een goede samenwerking met de Dorpsraden. 
Op dinsdag 29 maart (17.30 uur) is er een bijeenkomst in het stadshuis met als onderwerp: 
evaluatie samenwerking Dorpsraden en wijkpanel. 

 
7. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

 

Naam werkgroep Leden 

Financiën Dhr. Landman 
De kascommissie zal dit jaar bestaan uit Dhr. Buzink en Mw. Ten 
Boekel. Mw. Brouwer is reserve. Dhr. Buzink zal een afspraak maken 
met Dhr. Landman.  

Kust en Veiligheid  Marcel Meijer en Robbert van der Zee 

 De trap op het Dorpsplein heeft een gevaarlijke afstap op de 
duinopgang. Er is een glooiende afstap die in de winter erg glad is 
(reeds geconstateerd met de afgelopen vorstperiode). Ook stuift 
de trap vol zand wat gevaarlijke situaties kan opleveren. De 
architect van het HHR heeft laten weten dat het materiaal hier 
uitgebreid op getest is. 

 Realisatie van het uitkijkpunt in de Kiefteglop zal plaatsvinden 
tussen september en november 2016. 
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 Rijkswaterstaat is van plan om 500.000 kub zand te suppleren 
door middel van diepe vooroever suppletie en strand suppletie. 
Planning is voorjaar 2016. Er wordt nauwlettend meegekeken naar 
de planning in verband met het seizoen.  

Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

 Er is zorg over de zorginstelling Huis ten Oghe aan de 
Patrijzenweg. De versoberde zorg treed ook hier op. Er wordt 
onderzocht of de zorg volgens het beleid wordt uitgevoerd. 
Mevr. Ten Boekel probeert meer informatie te krijgen over het 
inkopen van de huishoudelijke hulp.  

 Zou graag zien dat bij het uitleveren van de extra rolcontainer voor 
plastic/blik/pakken ook haken worden geleverd voor montage bij 
de woningen aan Op Goeree.  

Jeugdbeleid Marcel Meijer  

 Bushokje project: uiteindelijk heeft Dhr. Meijer de juiste persoon 
van de gemeente gesproken. Deze wist te melden dat het 
bushokje is afgevoerd omdat het in slechte staat was. De 
gemeente wil graag (blijven) meedenken met de jeugd van Hyksos 
en de Dorpsraad over een nieuwe invulling van de ruimte.  

 Dhr. Meijer zal binnenkort een bezoek brengen aan de Hyksos om 
te informeren hoe het daar gaat.  

Verkeer en 
Vervoer 

Anneke Mooy en Arend Grit 

 Alle meningen rondom de parkeerroute zijn geïnventariseerd. 

 De lantaarnpalen en verkeersborden aan de Jewelweg zijn nog 
niet hersteld en/of verplaatst. Zie ook actie 085 en 086. Dhr. 
Buzink neemt dit punt mee in zijn gesprek met Dhr. Van der Veek. 

 Even letten op de mountainbikeroute voor Callantsoog on Wheels. 
Deze mag NIET door de nollen lopen. 

PR/Communicatie Jaap Lashley 
Wegens ziekte en afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. E.e.a. 
heeft hierdoor even stil gelegen. 

Sociaal Domein Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
Dhr. Meijer verwacht dat een evaluatie mbt het Sociaal Domein in 
februari gaat plaatsvinden. Dhr. Buzink zal meegaan naar de 
evaluatie. Dhr. Meijer hoopt dat ook Dhr. Van der Zee kan aansluiten. 
Dhr. Meijer heeft nog niets vernomen en zal nu zelf contact opnemen 
om te informeren wanneer de evaluatie zal plaatsvinden. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 
De planning voor de evenementen (o.a. Oog op Pop, Callantsoog on 
Wheels etc.) is gemaakt en wordt nu verder besproken met de 
gemeente.  

 
8. Voortgang en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
17092015 
15102015 
19112015 
17122015 
21012016 
 
 
 
 

077 Plannen Boskerpolder opvragen bij Roompot. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Dhr. Lashley zal de plannen gaan opvragen. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Er is, naar aanleiding van de gerealiseerde 
zomerhuisjes in Groote Keeten op het voormalige 
Vakantiepark Callassande, twijfel over de 
architectonische uitvoering van de geplande 
recreatiewoningen en de 14 luxere permanente 

Kees/Jaap  
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18022016 

woningen aan de Voorweg. Dhr. Buzink zal contact 
zoeken met Mevr. Aline Tjalma-Jensma om te vragen 
wat de planning is van dit project en hoe de huisjes 
eruit moeten komen te zien. Nadere informatie volgt. 
Komende zaterdag is er een informatie/verkoopdag 
bij het Duynpark. Dhr. Buzink gaat hier naartoe. 
Verder zal een brief gestuurd worden naar de 
gemeente over het onterecht starten met de 
bouwwerkzaamheden op park Callassande en de 
plannen rondom de Boskerpolder. 

17092015 
 
15102015 
19112015 
 
 
19122015 
21012016 
18022016 

080 Contact opnemen met KPN en nogmaals verzoeken 
de telefooncel te verwijderen. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Dhr. Lashley heeft contact gehad met de KPN, het 
verzoek om verwijdering van de telefooncel is aldaar 
in behandeling. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Wegens afwezigheid van Dhr. Lashley geen update. 
Dhr. Lashley zal nu de KPN eens bellen om te vragen 
hoe er ermee staat. 

Jaap  

15102015 
 
 
 
19112015 
 
21012016 
 
18022016 

081 Bij diverse betrokken instanties nagaan wat de status 
is omtrent de strandhuisjes. Als agendapunt 
toevoegen voor de Dorpsraadvergadering van          
19 november a.s. 
Onderwerp bespreken in februari 2016. Dhr. Buzink 
zal een concept enquête opstellen. 
De enquête is gereed en zal in de volgende omroeper 
staan. Einddatum om deze in te leveren is 18/2/2016. 
De ontvangen enquêteformulieren zullen na deze 
DR-vergadering worden geteld. De resultaten zullen 
worden gepubliceerd in de volgende Omroeper. 

Jaap  
 
 
 
 
 
 

19112015 
 
 
17122015 
21012016 
 
 
 
18022016 

082 ‘Hernieuwde afspraken met de gemeente/convenant’ 
agenderen voor de Dorpsraadvergadering van         
17 december 2015 
Agendapunt agenderen voor januari 2016. 
Gemeente wil dit veranderen en kan deze 
overeenkomst niet eenzijdig opzeggen. De Dorpsraad 
wacht op het voorstel van de gemeente. Vooralsnog 
blijft het bij het (voor ons werkbare) convenant. 
Zie agendapunt 6. 

 GEREED 
 
 

21012016 
 
 
 
 
18022016 

084 Er ontstaat een onveilige situatie bij de vluchtheuvel 
op de Duinweg. Deze vluchtheuvel is onverlicht en 
zou voor de veiligheid verlicht moeten worden.  
Er zal aan Jaap gevraagd worden hier een brief over 
te sturen. 
Een brief zal worden verstuurd. 

Jaap  

21012016 
 
18022016 

085 Er zou weer een brief verstuurd moeten worden naar 
de gemeente omtrent de borden op de Jewelweg 
Dhr. Buzink neemt dit punt mee in zijn gesprek met 
Dhr. Van der Veek. 

Jaap/Kees  

21012016 
 
 
18022016 

086 De lantaarnpaal in de bocht van het Dorpsplein moet 
er weer komen. Het ontbreken hiervan zorgt voor een 
onveilige situatie voor voetgangers en fietsers. 
Dhr. Buzink neemt dit punt mee in zijn gesprek met 
Dhr. Van der Veek. 

Jaap/Kees  

21012016 
 
 
 
18022016 

087 Er moet een brief verstuurd worden naar de 
gemeente betreffende betonblok voor Bakkerij van 
der Ploeg. Deze is inmiddels verplaatst naar het 
midden van het voetpad. Dit blok moet daar weg.      
Er ligt inmiddels een rijtje van drie betonblokken. De 

Jaap/Kees  
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ondernemer wil niet meewerken aan een oplossing. 
Dhr. Buzink neemt dit punt mee in zijn gesprek met 
Dhr. Van der Veek. 

21012016 
 
18022016 

088 Reageren op de email van Mw. Landman betreffende 
het Kerkelijke licht.  
De kerkraad aangevuld met Dhr. Tepas en anderen 
zijn druk in de weer om de kerktoren (opnieuw) in de 
schijnwerpers te zetten. Mw. Mooy is gevraagd zich 
hierbij aan te sluiten. De Dorpsraad ondersteunt het 
initiatief.  

Jaap  

21012016 
 
 
 
 
 
 
18022016 

089 Wat is nu de status van de vuilcontainers in 
Callantsoog en Groote Keeten? Dhr. Buzink zal 
contact zoeken met Dhr. Van der Veek. Er is 
inmiddels al contact geweest met de heer Van der 
Veek. Er is een concept brief gestuurd naar Dhr. 
Buzink. Deze brief wordt de komende tijd verstuurd 
naar elke bewoner in de gemeente Schagen.  
Dhr. Buzink zal in zijn gesprek met Dhr. Van der Veek 
vragen of het mogelijk is naast grote rolcontainers 
(voor plastic/blik/pakken) ook kleine(re) rolcontainers 
beschikbaar te stellen. 

Kees  

21012016 
 
 
18022016 

090 Komt er nog een VVV-informatiepunt in Callantsoog? 
Dhr. Buzink zal navraag doen bij de VVV Kop van 
Noord-Holland. 
Dhr. Buzink heeft getracht contact te krijgen met de 
VVV Kop van Noord-Holland maar dat is nog niet 
gelukt. Hij zal het blijven proberen. 

Kees  

21012016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18022016 

091 Provincie heeft een bekendmaking gepubliceerd in de 
Schager Weekblad van 25/12/2015. Hierin staat dat 
er een voetgangers- en fiets onderdoorgang  moet 
worden gerealiseerd bij de strandslag Kiefteglop, aan 
de noordzijde te Schagen in een Aardkundig 
Monument. Dit lijkt een foutieve en incorrecte 
melding. Dhr. Buzink zal de provincie bellen: Er is 
afgelopen week al verschillende keren telefonisch 
contact geweest met de provincie. Tot op heden nog 
geen antwoord. Is lopende en meer informatie volgt. 
Na verschillende pogingen is het nog niet gelukt de 
provincie over dit onderwerp te spreken te krijgen. 
Dhr. Buzink blijft het proberen. 

Kees  

18022016 092 Brief aan de Historische Vereniging Callantsoog 
sturen waarin de DR aangeeft de Historische 
Vereniging te ondersteuning in hun verzoek het stukje 
grond, in het verlengde van de heringerichte 
parkeerplaats Kiefteglop, om te laten zetten in een 
aardkundig monument. 

Jaap  

 
*Dhr. Buzink zal de onderwerpen die hij telefonisch bespreekt met Dhr. Van der Veek 
nadien schriftelijk bevestigen. 
 

9. Rondvraag 
Dhr. Meijer 

- Vraagt nogmaals aandacht voor zijn idee om als inwoners van Callantsoog gezamenlijk 

een stuk land (grenzend aan de M. Mooystraat) aan te schaffen om de ontsluiting van de 

woonwijk te realiseren. Zou dat mogelijk zijn? En wat zijn de voor- en nadelen? Iets om 

eens over na te denken.   
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- Vraagt of Dhr. Valentijn Stam al meer informatie heeft over Boskerpark en of hij al iets 

kan komen toelichten in de Dorpsraad. Volgens Mw. Mooy zal Dhr. Stam contact met de 

DR zoeken zodra er iets concreets te melden is. 

10. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 17 maart 2016. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data 2016, altijd op donderdag, 19.30 uur, 
Dorpshuis Kolfweid, Callantsoog 

21 januari 16 juni 

18 februari 15 september 

17 maart 20 oktober 

21 april 17 november 

19 mei  15 december 


