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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 20 november 2014 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Betty Bracht, Thijs Deekens, Arend Grit, Adam Landman, 

Jaap Lashley, Marcel Meijer, Anneke Mooy 
 
Afwezig: Karin Brouwer, Robbert van der Zee (beide m.k.) 
 
 
1. Welkom en mededelingen 

Mevr. Mooy opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevr. Van Rooij heeft 

laten weten haar activiteiten voor de Dorpsraad niet voort te kunnen zetten i.v.m. met het 

accepteren van een baan in het onderwijs. Mevr. Brouwer is afwezig wegens vakantie. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Aan de agenda wordt punt 6, invulling vacature secretaris, toegevoegd. 

 

3. Gelegenheid tot inspreken 

Dhr. Tepas verzoekt bij de aanstaande besprekingen inzake de inrichting van het 

Dorpsplein ook de inrichting van de Dorpsweg mee te nemen. Dhr. Brakenhoff wil e.e.a. 

gescheiden houden. De DR zal alsnog proberen de twee zaken te bundelen. 

 

Dhr. Drieenhuizen zegt dat het adres van het secretariaat in de gemeentegids 2014 oud is, 

hij verzoekt dit te wijzigen in de gids 2015. 

Vraagt naar de stand van zaken inzake de bibliotheek. Volgens Dhr. Lashley is het plan 

afgeblazen. Dhr. De Haan weet dat er nog voorstellen circuleren en er sprake is van een 

overlegsituatie. Op 25 november komt het in de raad. Dhr. Lashley zal nog een brief zenden 

namens de DR om ons standpunt te ondersteunen (Actie 028). 

De Woonzorggroep Samen wil de recreatieruimte in Huys ten Oghe niet meer beschikbaar 

stellen. Er zal huur worden gevraagd. Koffie en thee voor de bewoners is nog maar twee 

ochtenden beschikbaar en is in prijs verhoogd. De sociale functie als ontmoetingsplek gaat 

verloren. Hij vraagt zich af of de Stichting Dorpshuis dat kan overnemen. De DR zal een 

brief sturen naar de Woonzorggroep om haar verontrusting te laten blijken (Actie 029). 

 

Dhr. Zeeman verzoekt om alert te blijven v.w.b. de gretige gemeente plannen inzake de 

uitbreiding van de parkeerplaats Kiefteglop. Is het mogelijk om bij de provincie aan te 

dringen de kerknollen te laten behoren tot de ecologische hoofdstructuur. De DR zal een 

verzoek indienen bij de gemeenteraad mede namens de Stichting Callinger Erfgoed. 

Dhr. Tepas denkt dat een rechtstreeks verzoek bij de provincie beter is en een afschrift te 

zenden naar de gemeente. (Actie 030).  
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Zegt dat wethouder Blonk heeft beweerd dat v.w.b. het bijwonen van DR-vergaderingen 

door gemeentebestuursleden hij alleen wel eens een uitnodiging heeft ontvangen van de 

DR Oudesluis. 

Aanwezigen Dhr. De Haan, Mevr. Mooy, Dhr. Buys, Dhr. Butter en Dhr. Klijn hebben geen 
punten. 

 
4. Vaststellen notulen van 16 oktober 2014 

De notulen van 16 oktober worden goed bevonden met dank aan de notulist Mevr. Brouwer. 

Zij zullen worden gepubliceerd op de website van de DR.  Dhr. De Haan stelt voor de 

notulen ook toe te zenden aan de aanwezige insprekers. De DR gaat daarmee akkoord.  

NB. De aanwezigen verzuimen hun email-adressen achter te laten. 

 

5. Voortgang verbouwingsplannen AH     

Geen ontwikkelingen 

  

6. Invulling vacature secretaris 

Dhr. Lashley biedt aan het secretariaat op zich te gaan nemen. Dit wordt door de leden van 

de DR met waardering aanvaard. Dhr. Meijer uit zijn zorg voor een te grote last die op de 

schouders van de Dhr. Lashley zou kunnen komen te liggen. Deze zegt dat we ons 

daarover geen zorgen hoeven te maken. 

 

7. Ingekomen en uitgaande post 

Dhr. B.J. Odie nodigt de DR uit voor een bespreking inzake de evaluatie van het Dorpsplein. 

Dhr. Lashley zal contact opnemen met Dhr. Odie om een afspraak te maken (Actie 031).  

Op 27 november komt Dhr. Brakenhoff praten over het Dorpsplein. Van ondernemerszijde 

gaan er drie man heen. Namens de DR zullen Dhr. Meijer en Dhr. De Haan er heen gaan en 

zo mogelijk Dhr. Grit. Onderwerpen die in elk geval aan de orde dienen te komen zijn: 

de trap en de leuning aan die trap; de balk bij de bakker (volgens Dhr. Lashley zal die op 

termijn door de bakker worden verwijderd, dit na het appelflappen overleg in de winkel); de 

beschadigde en zwakke stoepranden: de mogelijkheid om de parkeerplaats te verlaten 

tegenover de bakker; de schoonmaak van het plein; de aanduiding van de blauwe sector bij 

Tante Jaantje; een verklarend tekstbordje bij het Zwaantje van Zijpe; de openbare 

verlichting van het plein; het openbare toilet (waar mag het komen van het HHRschap en 

moeten de alternatieve plaatsen nader worden geduid). 

 

8. Mededelingen vanuit de werkgroepen 

Kust en veiligheid: Op 2 december gaan de heren Deekens en Meijer naar het HHR-schap 

in Dijk te Kijk; Ouderenbeleid: geen bijzonderheden; Jeugdbeleid: In gesprekken met 

bestuur en jeugd van Hyksos heeft Dhr. Meijer daar het idee geopperd een hangplek te 

creëren bij het oude bushokje in het bos; Verkeer en vervoer: geen bijzonderheden; 

PR/Communicatie: Dhr. Lashley heeft op 13 november een bijeenkomst gehad met de 

heren Schellevis en Nannes. De samenwerking met de gemeente blijft in 2015 als in 2014. 

Het wordt gezien als een proefjaar om te zien hoe e.e.a. werkt in de nieuwe context. 

Besluiten van de DR die actie behoeven kunnen direct opgenomen worden met het 

Klachten Kontakt Centrum. De punten die zijn besproken inzake de verkeerssituatie in 

Callantsoog zullen nogmaals bij de heren worden ingediend. De DR wordt verzocht een plek 

voor te stellen waar het publicatiebord voor de verkiezingen kan worden geplaatst, 

bijvoorbeeld op het parkeerterrein bij Dorpshuis Kolfweid. Dhr. Lashley vond het een 

plezierige bijeenkomst met plezierige mensen. De gemeente zou alle convenanten met de 

Dorpsraden eenzijdig willen opzeggen per april 2015. Deze DR is duidelijk van mening dat 
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dit niet kan. Sociaal Domein: Nog weinig contacten. Afwachten hoe de manier van werken 

wordt ingevuld. De vinger aan de pols houden. Voorzitter Mooy noemt het teleurstellend hoe 

de gang van zaken is, zeker gezien de uitspraak van wethouder Bouwes in november 2011 

(zie de notulen). Ondernemend Callantsoog: Dhr. Deekens kondigt de plaatsing van 

kerstbomen aan op het Dorpsplein. Er is geen geld voor de feestverlichting. Financiën: 

Geen bijzonderheden. 

 

9. Voortgang actielijst en vaststellen actielijst 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
16102014 
 
 
20141120 

027 Bespreken met Mevr. Mooy: Hoe meer gebruik te 
maken van de mogelijkheden van de 
Facebookpagina, actualiteiten plaatsen, liken etc. 
De website updaten t.a.v. de ledenlijst en het 
plaatsen van de notulen. V.w.b. het wel of niet op 
Facebook gaan zal Dhr. Van der Zee gevraagd 
worden om aan te geven wat de consequenties zijn 
en eventueel het Facebook te gaan activeren. 

Yvonne 
 
 
Robbert 

nieuw 

20141120 028 Brief aan de gemeente. Kenbaar maken standpunt 
DR inzake de ontwikkelingen bij de bibliotheek. 

Jaap nieuw 

20141120 029 Brief aan Woonzorggroep Samen. Kenbaar maken 
verontrusting inzake de ontwikkelingen bij de 
Woonzorggroep.  

Jaap nieuw 

20141120 030 Verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten van de 
Provincie inzake Ecologische Hoog Structuur 
Kerknollen mede namens het Callinger Erfgoed. 
Afschrift aan de gemeente sturen. 

Jaap nieuw 

20141120 031 Contact opnemen met Dhr. B.J. Odie om een 
afspraak te maken inzake de evaluatie Dorpsplein.  

Jaap nieuw 

 

10. Rondvraag 

Dhr. Deekens wijst nog maar weer eens op de gevaarlijke situatie langs de trottoirs van de 

Abbestederweg door de aldaar geplaatste reclameborden. Het is een overtreding maar er 

wordt niet gehandhaafd. Het zal wederom gemeld worden bij de KKC.  

Dhr. Tepas oppert een idee om de lantaarnpalen anders te laten plaatsen. 

Inspreker meldt, ook voor de zoveelste keer, dat het bedrijf Ton de Graaf, van de eigenaren 

De Graaf en Haaster (H&N), langs de Abbestederweg oneigenlijk gebruik maakt van de 

openbare ruimte om zijn handel in landbouwmachines te bedrijven. Ook dringt hij aan op 

een beter handhaaf beleid in de blauwe parkeerzone. Daarbij is opgemerkt dat de opbrengst 

van de boetes voor 40% ten goede komt aan de gemeentekas, de overige 60% gaat naar 

het rijk.  

 

11. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen en gasten voor hun bijdragen en sluit de vergadering. 

De volgende Dorpsraadvergadering is op donderdag 18 december 2014. 

 

   

 

 

   
 


