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VERSLAG VAN DE DORPSRAADVERGADERING OP 6 JUNI 2013 

-----------------------------------------------------------------------------------
Aanwezig zijn de leden: Betty Bracht, Arend Grit, Cees van Ravenzwaaij, 

Marcel Meijer, Ger de Haan, Gilles den Hollander, Thijs Deekens, en Jaap 
Lashley. 

Afwezig met kennisgeving: Anneke Mooij, Gerda ten Boekel en Rob Gerber 
terwijl Adam Landman later zou komen.  

 
Als toehoorder: de heer Piet Drieënhuizen. 

 
In verband met de afwezigheid van Anneke verzocht zij Adam te willen 

notuleren echter gezien het feit dat hij later kwam heeft Ger, ondanks het 
feit dat hij dit niet meer zou doen, de honneurs waargenomen tot, zoals 

afgesproken, Adam ten tonele zou verschijnen echter kwam Adam op een 

tijdstip dat de vergadering bijna ten einde was , zodat Ger het verslag 
afrondde. 

 
Piet Drieënhuizen wordt door voorzitter van Ravenzwaaij in de 

gelegenheid gesteld het woord te nemen waarop hij zijn bezorgdheid 
uitsprak ten aanzien van het onderwerp Boskerpolder/park welke op de 

komende gemeentelijke commissievergadering “Ruimte” aan de orde 
komt. 

 
Ger, als commissielid hiervan, roerde dit punt reeds aan in de 

Seniorenpartij en wil hierover dezelfde vragen stellen als welke Piet de 
Dorpsraad wilde voorleggen.  

 
Met betrekking tot geruchten dat de brievenbussen ook in ons dorp zullen 

verdwijnen wordt hierover gediscussieerd. In het algemeen is men van 

mening dat  de inwoners bij zo’n ingreep betrokken dienen te worden 
doch zijn reéel genoeg om in te zien dat  dit “vechten tegen de bierkaai” 

is. Overigens blijkt dat er uiteindelijk voldoende over blijven. 
 

Op de vraag of iemand nog meer specifieke vragen heeft komt de beoogde 
uitbreiding van het parkeerterrein ”Kiefteglop” aan de orde. Er blijkt de 

nodige onduidelijkheid te zijn wat nu eigenlijk met uitbreiding wordt 
bedoeld. Ger licht toe dat feitelijk deze parkeerplaats anders 

(efficiënter)wordt ingedeeld zodat er meerdere auto’s kunnen parkeren. 
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Zo ook het inrichten van een strook ter hoogte van de in/uitgang naar 

Hotel “Het Horntje”. Piet Drieënhuizen is van mening dat dit een slechte 
zaak is daar “Het Horntje” hier beslist geen genoegen mee zal nemen 

omdat hun terrein direct grenst aan het her in te richten gedeelte. 
Ook wordt deze in/uitgang veelal gebruikt door fietsers. 

Besloten wordt voorlopig een afwachtende houding in deze aan te nemen. 
Hierna verlaat Piet Drieënhuizen de vergadering onder dankzegging van 

de geboden gelegenheid. 
 

Betty memoreert haar brief die zij namens de Dorpsraad heeft geschreven 
en gericht aan de Gemeente Schagen m.b.t. overlast van illegaal 

geparkeerde campers op de parkeerplaats t.h.v. de Duinweg tegenover 
haar woning. Hierop kreeg zij volgens haar een nietszeggend antwoord 

van ambtenaar Munniks. Zij legt zich hier echter niet bij neer en zal 

vervolgstappen ondernemen. 
 

Met betrekking tot het her in te richten Dorpsplein zou het toilet 
weggesaneerd zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen zou Ger zich 

telefonisch verstaan met de heer Brakenhoff van de Gemeente Schagen 
hetgeen hij inmiddels heeft gedaan. De heer Brakenhoff bevestigde 

inderdaad dat het, in eerste instantie ingetekende toilet, niet op het 
Dorpsplein geplaatst zal worden daar het aanzicht daarvan, in zijn optiek, 

dit zou rechtvaardigen. Na enige discussies heeft Ger de heer Brakenhoff 
duidelijk gemaakt dat een toilet een must is en dat het ook afgesproken 

en bevestigd werd als zodanig, daaraan toegevoegd dat het in ieder geval 
in de directe nabijheid van het Dorpsplein dient te komen en niet bij Albert 

Heijn ondergebracht wordt zoals de heer Brakenhoff suggereerde. Dat er 
óók een toilet bij AH zou komen wordt als een pré gezien. 

Tijdens dit gesprek werd overigens duidelijk  dat de plaatselijke  

ondernemersvereniging sowieso een toilet wenst. 
Als een eventueel mogelijk andere locatie heeft Ger het Kerkplein 

genoemd.In ieder geval dient vanaf de parkeerplaats “Kiefteglop” duidelijk 
door bebording aangegeven te worden  waar zich genoemd toilet 

bevindt. De heer Brakenhoff zegde toe zich verder in genoemde locatie en 
plaatsing te verdiepen. 

 
Hierna worden de vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen 

gevraagd of zij nog bijzonderheden te vermelden hebben waarop Marcel 
(Jeugd en Jongerenwerk) ontkennend antwoord. 
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Namens de werkgroep Groote Keeten meldt Gilles dat hij niets meer heeft 

vernomen ten aanzien van het opliften van het plein in Groote Keeten, 
waartoe Dick Bregman en de heer Rijnders zich sterk voor zouden maken. 

Afgesproken wordt als Dorpsraad hier in een afwachtende houding aan te 
nemen. 

 
Jaap Lashley is ontstemd over het feit dat, in tegenstelling tot de destijds 

met de gemeente gemaakte afspraak, ten aanzien van de omleidingsroute 
in verband met vernieuwing van het rioolstelsel, t.w.; vanaf het 

Dorpsplein, Dorpsweg, Abbestederweg en vervolgens de Duinroosweg, dit 
niet is gerealiseerd met als gevolg dat de huidige route, zoals te 

verwachten was, thans de nodige problemen met zich mee brengt.  

Paaltjes en trottoirtegels zijn inmiddels kapot gereden en het wachten is 
op het eerste ernstige ongeluk door dat het verkeer in de huidige situatie 

via de toch al smalle Stuyvezandeweg en Patrijzenweg middels bebording, 
naar de Duinroosweg wordt gedirigeerd.  

Besloten wordt onze ongerustheid schriftelijk aan ons Gemeentebestuur 
over te brengen. Ger, als secretaris, vraagt Jaap hem eerst de 

voorgeschiedenis en juiste toedracht te geven waarop zij beiden een 
afspraak hiertoe maken waarna gezamenlijk een brief wordt opgesteld. 

 
Arend Grit deelt mee dat de werkzaamheden, volgens zijn informatie, aan 

de Jewelweg/Schoolstraat de z.g. 1e fase, op 28 mei gereed had moeten 
zijn. Wethouder Sigge van der Veek heeft zich ter plaatse op de hoogte 

gesteld en naar alle waarschijnlijkheid is een boeteclausule hierop van 
toepassing. Arend vervolgt zijn mededeling door te zeggen dat de 

Dorpsraad, volgens zijn info, akkoord zou zijn gegaan dat de 

werkzaamheden i.p.v.de afgesproken 1 april pas per 1 mei een aanvang 
zouden nemen. 

 
De Dorpsraad voelt zich als voetveeg gebruikt omdat de gemeente 

uiteindelijk verantwoordelijk is en blijft en dat gemaakte afspraken niet 
door hen zijn nagekomen. 
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Arend vervolgt met een suggestie om de gemeentelijke groenstrook aan 

de Stuyvezandeweg te benutten als voetpad. Volgens hem is dit een win 
win situatie daar de gemeente daar dan geen onderhoud meer behoeft te 

plegen en het feit dat het verkeersveiliger wordt en niet, zoals thans het 
geval is ,dat veelal ouderen die vanaf het verzorgingshuis komen, 

genoodzaakt zijn met rollator of dergelijke over de rijweg te lopen en 
zodoende onnodig risicovolle oversteken moeten maken. 

Zijn zienswijze wordt meegenomen door het Gemeentebestuur dit kenbaar 
te maken.   

            
Tijdens de rondvraag toont Betty een stukje uit de krant m.b.t. ”Zwakke 

Schakels” etc. In genoemd artikel wordt gesteld dat onze kust “bijna 
veilig” is terwijl men voordien sprak van “volkomen veilig “. 

 

De definitie van veiligheid mag men volgens haar dus kennelijk zelf 
invullen? 

 
Thijs deelt mee dat de Ondernemers Vereniging een nieuw bestuur heeft 

hetwelk bestaat uit de heer Herman Leguit: Voorzitter. Mevrouw Nienhuis-
Moor:Secretaris en de heer André Tillema: Penningmeester. 

 
Tenslotte meldt Cees dat de plaatselijke VVV, zoals hij vernam, per 

september a.s. het huidige pand moet verlaten daar de curator dit in de 
verkoop wil brengen. Men schijnt  in onderhandeling te zijn om eventueel 

hun intrek nadien te nemen in het nieuwe pand( voormalige Hoko). 
 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 

 

 
N.B. 

Willen jullie er nogmaals rekening mee houden dat ik, om welke reden het 
dan ook moge zijn, gezien mijn andere functies , niet in de gelegenheid 

ben als notulist op te treden. Bij mijn aantreden heb ik dit duidelijk 
kenbaar gemaakt hetgeen dan ook op die voorwaarde aanleiding was tot 

de Dorpsraad toe te treden. 
 

 
Ger de Haan.          

            
            

            
            



ING 60.65.75               K.v.K. 37081288 

 www●dorpsraadcallantsoog●nl 

 

 

 

 
Stichting Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten 
Secretariaat: Ger de Haan 
E: ger.de.haan@ziggo.nl 
Tel.0224-581765/ 06-15193926 
Van Brederodestraat 4 

1759 VJ Callantsoog 

            

            
            

            

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

            

            
            

            
    

  
 

   
  


