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              VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 4 NOVEMBER 2010. 

 

Aanwezig: dhr. Tepas; mevr. ten Boekel; dhr. Deekens; dhr. van der Zee; dhr. 

Meijer; dhr. de Wind; dhr. van Ammers;. mevr. Bracht, dhr. van Ravenzwaaij 

dhr. van Gaalen, dhr. Klijn 

 

mevr. ten Boekel heeft de vergadering voortijdig moeten verlaten ivm haar werk. 

 

Afwezig: dhr. den Hollander, dhr. Landman, mevr. Mooy 

 

Gast: dhr.P. Drieenhuizen 

 

19:30 uur Voorzitter (VZ) opent de vergadering. 

En stelt gelijk de Vergaderdata voor 2011 bekend; 

13 jan 10  12 mei 6 okt 

3 feb 10  2 jun  3 nov 

7 mrt 20  1 sep  1 dec 

 

Inspreken: 

Als eerst wordt het woord gegeven aan inspreker, dhr P. Drieenhuizen 

 

Dhr Drieenhuizen spreekt namens de ouderen op Callantsoog zijn zorg uit over 

de bereikbaarheid van natuurpartijen, welke veelal omlijnd zijn met 

draadafscheidingen. Drieenhuizen pleit voor meer toegankelijkheid van natuur. 

Ook de bereikbaarheid cq toegankelijkheid van de uitkijktorens binnen onze 

dorpsgrenzen laat te wensen over. Deze torens zijn voor ouderen moeilijk te 

bestijgen. Zoals het er nu uitziet komt binnen het Boskerpolder-plan ook een 

toren te staan. Uit kaartstudie van het plan lijkt ook deze toren niet, “zonder 

hindernissen te nemen” te bereiken.  

 

VZ legt in het kort de visie in NL op natuur wat eigenlijk gezien moet worden als 

parklandschappen en hoe in Nederland het beleid hierop is. Cees vult aan dat  

we mbt natuur binnen onze dorpsgrenzen veelal met landschap Noord-Holland te 

maken hebben en die liggen regelmatig dwars als het op bovengenoemde kwesties 



  

aan komt. VZ geeft aan dit probleem bij zowel de gemeente als landschap Noord-

Holland bekend te zullen stellen en dit bespreekbaar te maken. 

 

Verder maakt dhr Drieenhuizen de vergadering erop attent dat 18 november om 

18:00 uur er een bijeenkomst is voor de “Zwakke Schakels” in het Dorpshuis. 

Broodjes worden verzorgd. 

 

Dhr Drieenhuizen wordt bedankt voor zijn inbreng 

 

2 Vastellen agenda: 

Geen toevoegingen/wijzigingen 

 

3. Mededelingen: 

bezuinigingen 
Cees maakt de vergadering erop attent dat de CDA voorgesteld heeft subsidies 

tot 250 euro te schrappen. De dorpsraad zit volgens de penningmeester nog niet  

in de gevarenzone omdat onze toelage een stuk hoger ligt, maar deze vorm van 

bezuinigingen is wel een ding wat gemonitoord moet worden om op tijd aan de bel 

te kunnen trekken als men deze grens optrekt. VZ merkt wel op dat als de 

subsidie stopt dit wel betekent dat het einde dorpsraad is. 

 

Parkeergarage Dorpsplein icm herinrichting dorsplein  
VZ haalt een krantenartikel aan uit het NH dagblad waarin kort samengevat 

stond dat zowel BKV als VVD geen bezwaar hebben mits het de gemeenschap 

geen geld gaat kosten. Cees vult aan dat de reporter van dit artikel een eigen 

interpretatie heeft weergegeven in vergelijking met hoe de zaken daadwerkelijk 

door de partijen zijn verwoord. Niettemin heeft VZ op voorhand een bericht 

opgesteld daarin verwoord de mening van de dorpsraad en zal deze als 

persbericht naar de krant te sturen en in de omroeper laten publiceren. 

 

Werkgroep identiteit kustplaatsen 
VZ heeft in Den Helder een vergadering van deze werkgroep bezocht. 

Oa is besproken dat de provincie een aantal zaken opvalt: 

- Kustplaatsen beginnen qua bebouwing op elkaar te lijken. 

- Kustplaatsen hebben grote parkeerplaatsen. 

- Kustplaatsen zij herkenbaar aan kolossale appartementen complexen.  

- Etc 

 

Namens de provincie heeft een bureau hier onderzoek naar gedaan. Ook de 

positie van Callantsoog in dit plaatje is besproken en dan gaat het over 

Callantsoog in het “nu”en in het “verleden” en hoe kunnen we elementen uit het 



  

verleden die beeldbepalend kunnen zijn terughalen verbeteren. Deze materie 

brengt ook instandhouding van karakteristieke gevellijnen in de bebouwing met 

zich mee en bereikbaarheid van strandafslagen. 

 

Petten gaat in dit project als pilot dienen. As maandag zal over dit project, in 

Petten een presentatie worden gegeven. 

 

Vz heeft tezamen met een aantal dorpsraadleden en bewoners uit Callantsoog al 

uitgebreid met deze commissie over Callantsoog en Groote Keeten gesproken. 

 

Ondernemers en hun uitstallingen op de openbare weg 
VZ heeft contact gehad met vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging 

en aandacht gevraagd voor het terugdringen van uitstallingen van 

reclameborden/handelswaar op de openbare weg hiermee gehoor te geven aan bij 

de dorpsraad binnengekomen kritiek hierover. Ondernemersverenging zal dit 

meenemen in hun volgende vergadering maar maakt wel de kanttekening dat niet 

alle ondernemers die dit aangaat bij de vereniging zijn aangesloten. 

 

Verkeer en veiligheid 
VZ heeft op 2 november in gezelschap van Adam Landman gesproken met de 

gemeente over de kruising Duinweg/Abbestederweg/Dorpsweg. Hierbij heeft de 

gemeente een tekening meegegeven over hoe het eruit zou kunnen zien. Thijs 

Deekens zal dit plan bij tijdens de vergadering van de ondernemersvereniging 

laten zien om te peilen hoe men aldaar over dit plan denkt. Volgende vergadering 

zal de leden van de dorpsraad gevraagd worden een mening hierover te geven 

zodat een duidelijk standpunt kan worden geventileerd naar de gemeente. 

 

Highlights afgelopen gemeenteraadsvergadering; 
-Scholen krijgen meer aandacht icm de leefbaarheid in de woonkernen 

-haalbaarheid openbare toiletvoorzieningen binnen de woonkernen 

Rob vult hierop aan dat het wellicht is aan te bevelen om de gemeente attent te 

maken op een kaartsysteem wat in Duitsland gangbaar is. Als je daar naar het 

toilet gaat krijg je als reçuutje een kaartje wat weer korting geeft op een kopje 

koffie. 

-ruimere avond openstelling van het gemeentehuis. 

 

Trapveld Frankendaelstraat 
Omliggende bewoners zijn van mening dat het beter is als de boel wordt 

opgedoekt. Deze plek wordt als hij al wordt gebruikt, misbruikt door 

hangjongeren die er ook nog eens een bende van maken. Hierop volgt binnen de 

DR een discussie waarbij diverse visies worden besproken. Cees sluit hier gelijk 



  

bij aan om de raad te vragen of er op het gebied van aan leefbaarheid en 

veiligheid nog zaken zijn die besproken moeten worden. Vz geeft aan over deze 

materie een onderhoud met de burgemeester te willen aanvragen omdat op het 

dorp nogal wat incidenten hebben plaatsgevonden op het gebied van baldadigheid 

vernieling diefstal waarbij het karakter van deze incidenten een behoorlijk 

lokaal kleurtje draagt. Cees haalt Harenkarspel aan waar de burgemeester een 

aantal huisbezoeken heeft afgelegd om ouders duidelijk te maken dat de 

gemeenschap last heeft van hun kroost. 

 

Pingpong tafel 
Er is contact geweest met juf Dickie over het plaatsen van een betonnen 

pingpong tafel op het trapveld c.q. het terrein van de Frankendaelschool. Dickie 

heeft aangegeven dat hier geen behoefte aan is omdat. Het hier een spel voor 

twee personen betreft. De school heeft meer behoefte aan iets voor grotere 

groepen. 

 

Vervoersplan  
VZ gaat een brief naar de gemeente sturen waarin verzocht wordt om te 

voorzien in een voetpad langs het fietspad op de Zuid-Schinkeldijk. Tijdens de 

drukke dagen dat men daar in de berm parkeert is zo’n pad wenselijk om de 

vermenging fietsers/voetgangers te voorkomen.  

 

Bestemmingsplan uitbreiding camping Callasande; 
Coty van Gaalen vraagt de dorpsraad naar hun mening over dit plan en benadrukt 

dat willen we inspreken dit voor 8 november 2010 moet worden gedaan. 

Het plan roept volgens Coty een aantal vraagtekens op die bespreekbaar moeten 

worden gemaakt!! 

-motivatie Callassande: de camping wil een hogere kwaliteitsgraad halen;  

De camping is al een vijfsterren camping wat valt er te verbeteren??als er 
behoefte is aan luxe kamperen; waarom wordt dit niet binnen de bestaande 
grenzen  gerealiseerd.  
-men stelt dat 5,5 ha een kleinschalige uitbreiding is.  

De camping meet nu 11,5 ha er komt dus een halve camping bij!!! Coty heeft 
binnen de bevolking van Groote Keeten de mening gepeild en men heeft geen 
behoefte aan uitbreiding. De omvang is te groot en staat in schril contrast met 
het aantal inwoners van Groote Keeten. De binnen de gemeente ooit afgesproken 
norm van 1:10 toeristen wordt al  ruimschoots overtroffen bovendien kan deze 
uitbreidingop dit punt niet los worden gezien van het Boskerplan. 350 huisjes 
tegen gemiddeld 1155 personen.  
 



  

-Ontsluiting voorweg: Deze uitbreiding zou niet tot ernstige verkeersoverlast 

leiden.  

Er komen 13:200 extra overnachtingen bij. Deze mensen zullen toch veel de auto 
gebruiken en dan hebben we het nog niet eens over de 42.000 overnachtingen 
van het Boskerplan. Het is nu al een puinhoop op de Voorweg en het weggetje van 
Callas. Men heeft belooft dit probleem op te lossen met de uitbreiding!! 
 

Het openbaar riool is al regelmatig in de problemen geweest en dit wordt alleen 

maar erger. Dan het begrip kampeermiddelplaatsen dit is een vage omschrijving 

die niet terug te vinden is in de lijst begripsomschrijvingen. Een 

kampeerstandplaats wordt wel beschreven. Een kampeerstandplaats houdt in dat 

daar 1 stacaravan of 1 chalet geplaatst mag worden maar ook 1 mobiel 

kampeermiddel en 2 tentjes. We hebben hier dus mogelijk te maken met een 

gewone uitbreiding en niet om een hoogwaardige kwaliteitsverbetering. 

 

Rust ruimte en kleinschaligheid is een kernkwaliteit van Groote Keeten (Zie het 

beeldkwaliteitspan) De gemeente stelt, dat door van Groote Keeten een 

badplaats van allure te maken er een versterking van de identiteit van Groote 

Keeten plaats vindt.  Echter de rust verdwijnt, het wordt drukker, Het open 

landschap verdwijnt door het aanleggen van groenbuffers en er vindt verstoring 

plaats van weidevogelgebied. Als we niet uitkijken kijken we tegen 3,5 meter 

hoge chalets aan. 

 

Coty benadrukt nog even dat ons advies voor 8 november 2010 bij de gemeente 

moet liggen anders gaat men er vanuit dat we niets te melden hebben. ( datum 18 

november is ook genoemd!) 

 

VZ heeft reeds een brief met een aantal bemerkingen opgesteld en 

rondgestuurd waar onder andere wordt ingegaan op bovenstaande materie. 

 

Commissie vergadering mbt leefbaarheid 
Cees geeft aan als we willen inspreken op 6 december 2010 de commissie weer 

een vergadering heeft. Oa het steen voor groen wordt aangehaald, ook dat dit 

inmiddels is aangepast.  Let op: 30 nov cie BoSz en 1 dec. Cie GZ  Op  7 dec is 

een vergadering van de Gemeenteraad. 

 

4. verslag 7 oktober 2010. 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd 

 

5. verslag diverse werkgroepen 

- Groote Keeten is reeds besproken. 



  

- Zwakke Schakels, reeds besproken tijdens het inloop halfuurtje 

- Vrachtwagen routes icm mobiele navigatie. Rob geeft aan dat hij op de sites 

diverse aanbieders heeft gezocht naar een tooltje om omissies kenbaar te 

maken maar niet gevonden. Rob gaat nu 1 op 1 in contact proberen te komen met 

aanbieders. 

- Herinrichting Dorsplein, reeds besproken 

- Senioren, reeds besproken 

- jeugd, geen aanvullingen 

- Financiën geen aanvullingen (volgende vergadering bespreken of we met elkaar 

uit eten gaan, nu het werkbezoek naar Scheveningen geen doorgang kan vinden) 

- Site geen aanvullingen 

 

6. inkomende, uitgaande stukken 

 Post is allemaal rond gemailed muv een brief die is binnen gekomen mbt de 

Frankendaelstraat. Deze brief sluit aan op het reeds besprokene.  

 

7. Rondvraag 

Betty geeft aan dat ze het vreemd vind dat op strandopgangen mag worden 

gefietst en geeft het gevaar aan van het met hoge snelheid tegen een slagboom 

opfietsen. Cees legt uit hoe dit wel of niet met borden wordt moet worden 

geregeld.. 

 

Coty merkt op dat het merkwaardig is we nog geen ontvangstbevestiging hebben 

van de in juni verstuurde brief over de identiteit kustplaatsen. VZ Anneke heeft 

vorige week een hierover mail gestuurd en gevraagd om een bevestiging. 

Eventueel moet de brief opnieuw worden verstuurd. 

 

Thijs geeft aan dat er op de Zuid-Schinkeldijk weer wateroverlast is, VZ raad 

aan om de Bel en Herstel te bellen/mailen dit is de meest effectieve manier om 

dit aan te kaarten. Vermoedelijk moet de greppel aan de overzijde worden 

schoongemaakt. 

 

Cees  merkt op dat er bij openbare werken een brief klaar ligt welke naar de 

inwoners van Zijpe wordt gestuurd mbt overhangend groen op de openbare weg 

en de inwoners hun verantwoordelijkheid hierin. 

 

Marco; stelt de vraag of de Hyksos een optie is om een openbaar toilet te 

realiseren. Cees geef aan dat de gemeente openstaat voor iemand die dit wil 

exploiteren. 

 



  

Marco We hebben de vorige vergadering Kees Baars bij de vergadering laten 

blijven, terwijl we in principe na het inloop halfuurtje de gasten laten 

vertrekken. Er volgt binnen de vergadering over de voors en tegens van het laten 

blijven van gasten. Besloten wordt in het kader van het “gelijkheidsbeginsel” 

geen gasten meer te laten blijven. 

 

22:50 uur einde vergadering 

 

Callantsoog, 

NDJ van Ammers, 

6 november 2010. 

    
 


