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Stichting Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 

Website: www.dorpsraadcallantsoog.nl  
Email: dorpsraadcgk@ziggo.nl 

Secretariaat: Patrijzenweg 17,1759 GD Callantsoog 
 
 

 

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

 
Datum: Donderdag 18 december 2014 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Karin Brouwer, Thijs Deekens, Adam Landman, Marcel Meijer, Anneke Mooy, 

Robbert van der Zee 
 

Afwezig: Gerda ten Boekel m.k., Betty Bracht m.k., Jaap Lashley m.k., Arend Grit m.k. 
 
 
1. Welkom en mededelingen 

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

 
2. Vaststellen van de agenda 

Aan de agenda wordt agendapunt 2a, data Dorpsraadvergaderingen 2015, toegevoegd.  

Daarna wordt de agenda vastgesteld.  

2a. Data Dorpsraadvergaderingen 2015 
      De data van 2015 worden vastgesteld. Mevr. Brouwer zal e.e.a. kortsluiten met het  
      Dorpshuis Kolfweid (Actie 032). 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
3. Gelegenheid tot inspreken 

 Robbert Blom; is belangstellende en is specifiek aanwezig voor agendapunt 9, 
aangepast voorontwerp parkeerplaats Kiefteglop 

 Ger de Haan; is toehoorder. Dhr. De Haan zal in CC de concept-notulen ontvangen.  
  
4. Vaststellen notulen van 20 november 2014 

De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist Dhr. Landman. Ze zullen worden 
gepubliceerd op de website van de DR. 
 

5. Voortgang verbouwingsplannen AH 
Geen ontwikkelingen. 
 
 
 
 

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 17 december 
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6. Ingekomen en uitgaande post 

Ingekomen: 

 Brief van de gemeente met data voorstellen voor bespreking aangepast voorontwerp 
parkeerplaats Kiefteglop met Dhr. B.J. Odie. Gekozen wordt voor woensdag 14 januari 
om 09.00 uur. Dhr. Landman zal aanwezig zijn. Mevr. Mooij en Dhr. Van der Zee onder 
voorbehoud. Datum bevestigen aan B.J. Odie (Actie 033). Dhr. Landman zal Dhr. Tepas 
(oud-voorzitter) inlichten en vragen of hij wil aansluiten (Actie 034).  

 Brief van de gemeente inzake verspreiding gemeentegids. 

 Brief van de gemeente inzake subsidierelatie en veldbezoek. 

 Brief  van Mevr. Deekens-Storcken over verlichting (kapotte lantaarnpalen) op ’t 
Landweg. 

 Brief van de gemeente inzake het behouden van noodzakelijke zorg na 1 januari 2015. 

 Ontvangstbevestiging gemeente inzake subsidieaanvraag 2015. 

 Brief van de gemeente inzake locatie plaatsing verkiezingsbord. Telefonisch 
afgehandeld door Dhr. Lashley, keuze gemaakt voor de Zuidschinkeldijk. 

 Gespreksverslag bijeenkomst met gemeente (13-11-2014) inzake afspraken werkwijze. 
 

Uitgaand: 

 Brief aan Woonzorggroep Samen inzake recreatieruimte in Huys ten Oghe. 

 Brief aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland. Aanmerken kerknollen 
als Ecologische Hoog Structuur. 

 Brief aan gemeente inzake de ontwikkelingen bij de bibliotheek. 

 Brief aan gemeente inzake openbaar toilet (voorkeur voor duinrand), trap/leuning, wijze 
van verlaten parkeerterrein t.o. slagerij Kokkelkoren.  

 
7. Invulling vacature penningmeester 

Mevr. Bracht stopt per 1 januari a.s. met het penningmeesterschap van de Dorpsraad. Zij 
zal het boekjaar 2014 nog afronden. Dhr. Meijer en Dhr. Grit zijn dit keer de leden van de 
kascommissie. Dhr. Landman biedt aan het penningmeesterschap op zich te nemen. Dit 
wordt met waardering aanvaard.   

 
8. Evaluatie Dorpsplein 

Dhr. Meijer (namens de DR), Dhr. Deekens (namens de ondernemers), en Dhr. De Haan 
(toehoorder) waren aanwezig tijdens de evaluatie. De lijst met op- en aanmerkingen van de 
ondernemers is besproken. De lijst van de DR was hierop aanvullend.  

 Het zwarte blok nabij Brasil zal verplaatst worden naar de parkeerplaats t.o. slagerij 
Kokkelkoren. Hierdoor wordt het voor automobilisten onmogelijk de parkeerplaats via die 
uitrit te verlaten. 

 In plaats van het zwarte blok bij Brasil zal een rood/witte paal/palen geplaatst worden. 
Dit is meer zichtbaar dus veiliger. 

 De balk bij de bakker is zonder toestemming geplaatst. De bakker heeft toegezegd de 
balk te verwijderen.  

 De DR sluit zich aan bij het standpunt van de ondernemers inzake de 
plannen/voorstellen voor plaatsing van het openbaar toilet. 

 De ondernemers hebben opgemerkt dat handhaving belangrijk is om het Dorpsplein 
leefbaar te houden. Helaas wordt er niet voldoende gehandhaafd en zal er in 2015         
nog minder gehandhaafd worden omdat er 1 BOA wegbezuinigd wordt. 

 Schoonmaak plein: vanuit de gemeente zal er alleen aangeveegd worden. Dat is 
jammer want vrachtwagens en ook geparkeerde motoren lekken olie op het plein. Het 
zou prettig zijn als er een paar keer per jaar gereinigd kan worden met hoge druk. De 
ondernemers kunnen dit eventueel zelf organiseren was het antwoord.  

 Dhr. Deekens heeft met de aanwezigen van de gemeente nog een rondje gelopen om 
e.a.a. te laten zien. 
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 Dhr. Meijer heeft nog gesproken over de lantarenpalen. Deze zouden nog meer aan het 
begin van het dorp moeten worden geplaatst (vanaf de zuidkant gezien).   

 
Dhr. A. Wonink, assistent van Dhr. Brakenhoff, heeft aangegeven zich in te gaan lezen in de 
Dorpsradenkwestie en hij zal 2x per jaar een Dorpsraadvergadering bijwonen. Het lijstje met 
vastgestelde vergaderdata 2015 zal worden toegestuurd aan Dhr. Brakenhoff, Dhr. Wonink, 
Dhr. Van der Veek en Dhr. Beemsterboer (Actie 035). 
 

9. Aangepast voorontwerp parkeerplaats Kiefteglop 
Op woensdag 14 januari a.s. vindt het vooroverleg bij de gemeente plaats. Dhr. Blom heeft 
nog enkele aandachtspunten die hij aan Dhr. Landman zal meegeven. Verder zal moeten 
worden afgewacht wat het voorontwerp inhoudt.  
 

10. mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Kust en Veiligheid  Betty Bracht  
Dhr. Meijer is naar een bijeenkomst van Kust en Kracht geweest en 
heeft (onder begeleiding) een gedeelte van het project bezocht. Het is 
een magnifiek project. De lagune bij Camperduin is heel mooi 
geworden en inmiddels toegankelijk voor het publiek. Vanaf 
Camperduin tot en met Callantsoog zijn 25 projecten aangewezen. In 
Callantsoog o.a. de trap van/naar Strandopgang/Dorpsplein en de 
realisatie van het uitzichtpunt. Men is nu bezig een groot deel van 
deze deelprojecten te realiseren. 

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

Jeugdbeleid Marcel Meijer  
Dhr. Meijer heeft het idee geopperd een hangplek te creëren bij het 
oude bushokje in het bos. Men was bij de Hyksos erg enthousiast 
over dit idee/project (aanleggen elektra en de jeugd zelf het bushokje 
laten opknappen). Tot op heden zijn er echter geen ontwikkelingen. 
Misschien gezien het jaargetijde. Maar even afwachten.   

Verkeer en 
Vervoer 

Betty Bracht 
Wegens afwezigheid van Mw. Bracht geen informatie. 

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

Sociaal Domein Marcel Meijer en Robbert van der Zee 
In het kader van Sociaal Domein is men in afwachting van meer 
informatie omtrent de op te starten projecten. 

Ondernemend 
Callantsoog   

Thijs Deekens en Jaap Lashley 
Op dit moment geen bijzonderheden te melden  

Financiën Betty Bracht 
Wegens afwezigheid van Mw. Bracht geen informatie. 

 
 
11. Voortgang en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
16102014 
 
 
 
18122014 

025 Brief aan Hoogheemraadschap met de vraag 
wanneer men gaat aanvangen met de 
werkzaamheden/aanleg van de nieuwe trap 
Dorpsplein. Een planning graag. 
Brief uitsturen. 

 
 
 
 
Jaap 

 
 
 
 
nieuw 
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20112014 028 Brief aan de gemeente. Kenbaar maken standpunt 
DR inzake de ontwikkelingen bij de bibliotheek. 

Jaap uitgestuurd 

20112014 029 Brief aan Woonzorggroep Samen. Kenbaar maken 
verontrusting inzake de ontwikkelingen bij de 
Woonzorggroep.  

Jaap uitgestuurd 

20112014 
 
 
20141218 

030 verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten van de 
Provincie inzake Ecologische Hoog Structuur 
Kerknollen. Afschrift aan de gemeente. 
Afschrift van de brief aan GS aan de gemeente 
sturen. 

 
 
 
Jaap 

uitgestuurd 
 
 
nieuw 

20112014 
18122014 

031 Contact opnemen met Dhr. B.J. Odie om een 
afspraak te maken inzake evaluatie Dorpsplein. 

Jaap nieuw 
uitgestuurd 

18122014 032 Data Dorpsraadvergaderingen 2015 laten vastleggen 
bij Dorpshuis Kolfweid (Nel). 

Karin nieuw 

18122014 033 Datum bespreking Kiefteglop bevestigen aan         
Dhr. B.J. Odie (woensdag 14 januari 09.00 uur). 

Jaap nieuw 

18122014 034 Dhr. Tepas (oud-voorzitter) inlichten en vragen of hij 
wil aansluiten bij de bespreking Kiefteglop. 

Adam nieuw 

18122014 035 Lijstje met vastgestelde vergaderdata 2015 toesturen 
aan Dhr. Brakenhoff, Dhr. Wonink, Dhr. Van der Veek 
en Dhr. Beemsterboer (Actie 035). 

Jaap nieuw 

 
12. Rondvraag 
Dhr. Meijer: 

- Laat weten dat de werkzaamheden nabij het Zwanenwater vorderen en dat het erg 
mooi wordt. 

Mw. Mooij: 
- Is het een idee ondersteuning aan te bieden aan De ‘Dorpsvereniging Groote 

Keeten’ inzake de ontwikkelingen rondom camping Callesande/Roompot Parken?  
De ‘Dorpsvereniging Groote Keeten’ vergadert elke tweede zaterdag van de maand 
in Brekers om 10.00 uur. Mw. Mooij zal binnenkort een vergadering bezoeken en 
vragen of er ondersteuning nodig is vanuit de Dorpsraadvergadering Stichting 
Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten.  

 
13. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen en gasten voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 15 januari 2015. 
 
 

 


