
    VERSLAG VAN DE DORPSRAADVERGADERING VAN 12 DECEMBER 2013. 
 
 
Aanwezig: dhr. de Haan; dhr. Meijer; mevr. Bracht; dhr. den Hollander; dhr. Landman; 
dhr. Deekens; mevr. Rietman; mevr. Brouwer; mevr. Mooy; dhr. Jansen. 
 
Afwezig met kennisgeving: mevr. Ten Boekel; dhr. Grit; dhr. Bouwes (wethouder). 
 
Dhr. Deekens zit voor. Hij deelt mee dat er op 25 november jl een buitengewone 
vergadering van de DR heeft plaatsgehad, waarin mevr. Mooy is aangenomen tot 
nieuwe voorzitter van de DR met ingang van 01-01-2014. 
 
Er zijn een groot aantal gasten, waaronder dhr. Louer, eigenaar van restaurant Brekers 
in Groote Keeten. Hij doet het woord over de in oprichting zijnde nieuwe 
Dorpsvereniging voor Groote Keeten. Op 17 januari 2014 zal de eerste bijeenkomst zijn 
in Brekers. Men kan gratis lid worden tot 01-04-2014. De doelstellingen zijn: behoud, 
verbetering, leefbaarheid en promotie van Groote Keeten en wil samenwerken met de 
DR van Callantsoog en Petten. Er is ook al overleg geweest met wethouder Blonk van 
Gemeente Schagen. De Ondernemersvereniging van Groote Keeten zal opgaan in deze 
nieuwe vereniging. 
De DR geeft aan dat onze naam: Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten statutair is 
vastgelegd en niet zal veranderen. Verder wordt nog gekeken of iemand van de DR naar 
de bijeenkomst van 17 januari zal gaan. De DR wenst hen veel succes en ziet de 
samenwerking als een positieve toevoeging. 
 
Dhr. Drieenhuizen geeft aan dat hij de brief van de DR heeft gemist mbt de 
Boskerpolder. Dit klopt inderdaad, alhoewel de DR in het verleden steeds de vinger heel 
nauw aan de pols heeft gehouden en steeds heeft ingesproken en brieven heeft 
gestuurd.Toegezegd wordt dat deze brief, tegen de verrommeling van het gebied, 
voordat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden, en de publieke openstelling van het 
natuurgebied, alsnog verstuurd zal worden. 
Dhr. Buter geeft aan dat er zgn. vervuilde grond vanuit het Botgat is weggehaald. Dit 
heeft een totaal averechtse werking: er zijn nu nog minder tapuiten als er ooit geweest 
zijn, zelfs ten tijde van grote militaire activiteiten in dit gebied. Hij maakt zich hier grote 
zorgen over, omdat dit gedaan is door Noordhollands Landschap, en deze organisatie 
gaat ook de natuur aanleggen in de Boskerpolder. 
 
De Dixiebar wordt nu echt een gevaarlijk gebied, omdat tijdens de afgelopen storm(en) 
de dakpannen in het rond vliegen en zelfs de voetgangers belagen die op het troittoir 
lopen. Daarnaast word de aanblik steeds armoediger. Dhr. de Haan zal een brief sturen 
naar de Gemeente. 
 
Dhr. Hoep heeft naar de wethouder gemaild met de vraag wanneer het werk aan de 
Abbestederweg klaar is, dit wordt door de DR ondersteund en ook hierover wordt een 
brief gestuurd. 
De trekkerhandel aan de Abbestederweg laadt en lost op de weg, graag dit op eigen 
terrein, want het geeft gevaarlijke verkeerssituaties. 
 
Dhr. Buijs is hier namens een aantal ondernemers, om nogmaals het openbare toilet 
aan te kaarten. Het gaat dan over de locatie. Men wil het toilet liever aan de Zeeweg. Dit 
plan is al door de DR voorgesteld aan de Gemeente, waarop de Gemeente heeft 



geantwoord, dat deze plek het niet gaat worden om diverse redenen, waaronder 
bestemmingsplanwijziging, wat neer komt op een lange procedure, met als gevolg dat 
het toilet er nu niet komt, maar misschien een jaar later. Dit was voor de DR reden om 
dan accoord te gaan met de plaatsing op het plein, omdat de angst levensgroot 
aanwezig is, dat er van uitstel afstel komt. Wederom lopen de gemoederen hoog op over 
dit onderwerp. De vz beeindigd tenslotte de discussie en stelt een pauze voor. 
 
Tijdens de pauze gaat dhr. Landman naar huis omdat hij de volgende dag vroeg op 
moet. 
 
De voortgang van het Dorpsplein ligt prima op schema een de stratenmakers werken 7 
dagen per week om alles op tijd af te krijgen. Wel voorziet de DR problemen over de 
nieuwe indeling: de laad-en losplaatsen zijn erg smal en de voetpaden zullen stuk 
gereden worden hierdoor. De tijd zal het leren hoe dit er uit gaat zien. 
Parkeerterrein de Kiefteglop is nu beter bereikbaar, omdat de zandhopen zijn verhoogd. 
 
Voortgang faillisement VVV: het pand kan nu in de verkoop en de curator is bezig met 
de laatse afwikkelingen. Het blijft op de agenda totdat het helemaal afgehandeld is. 
 
Notulen 07-11-2013. 
Mevr. Bracht heeft een aantal opmerkingen die de notulist zal aanpassen. 
De drempel Duinroosweg/Abbestederweg is veel te hoog. De DR adviseert de mensen 
om schadeclaims in te dienen bij de Gemeente, maar de toerist is de pineut. 
Verder wordt het verslag goedgekeurd. 
 
Notulen 25-11-2013. 
Goedgekeurd. 
 
Post. 
Dhr. de Haan houdt de leden goed op de hoogte en stuurt alle relevante post gelijk door. 
De vergaderdata voor 2014 zijn doorgegeven aan het Dorpshuis. 
Dhr. Meijer en de Haan gaan naar de bijeenkomst over het Sociaal Domein op 19-12-
2013. Hiervoor zijn alle DR-en uitgenodigd. 
 
Werkgroepen; 
Kust: dhr. den Hollander is geweest op de bijeenkomst over de Pettemer Zeewering, 
waar oa de adviesgroep is bedankt voor al zijn goede inbreng. 
Jeugd: dhr. Meijer heeft de afspraak met de vz van de HYKSOS dat hij contact opneemt 
als er wat aan de hand is; tot op heden nog niets gehoord, dus geen bericht is goed  
bericht. Eerdaags gaat hij nog weer even langs om een praatje te maken. 
Naast het oude VVV gebouw hangt jeugd rond, hier wordt nu elke week gecontroleerd. 
De puntmutsvuilnisbakken zouden eerder weggehaald moeten worden, omdat de jeugd 
hier rotjes ingooit. Beter is: vanaf november tot na nieuwjaar. 
Verkeer/vervoer: de nieuwe wegen zijn erg smal, alles wordt stukgereden. Hier heeft de 
DR op voorhand al steeds voor gewaarschuwd. 
 
Rondvraag: 
Mevr. Mooy: de aanrijtijden van de ambulance is in ons dorp niet goed, het duurt te lang 
we halen de normering te vaak niet. Dhr. de Haan zal hier een brief over schrijven, met 
onze ongerustheid mbt de volksgezondheid en veiligheid. 



Dhr. de Haan: is benaderd door de Gemeente over de plaats van een kofferbakmarkt in 
Groote Keeten. Het voorstel is om dit op de dinsdagen te houden in de maanden juni, 
juli en augustus, op het parkeerterrein. De DR zal voorstellen dat dit beter kan op het 
pleintje, want het pakeerterrein is hard nodig bij mooi weer. Op het pleintje geeft het ook 
gezellige drukte. 
Lantaarnpalen: lichtreductie door de palen 's avonds om-en-om te laten branden. Dit 
staat nu op de agenda bij de VVD. 
Dhr. Meijer bedankt de insprekers. 
Mevr. Bracht: er komt een nieuw subsidiebeleid, in januari komen er gerichte info-
bijeenkomsten voor de diverse clubs en organisaties. 
Verder moet er weer een kascommissie bijeenkomen om het boekjaar 2013 af te sluiten 
en goed te keuren. 
Dhr. den Hollander wil graag alle opties openhouden om samen te werken met de 
nieuwe Dorpsvereniging Groote Keeten. 
Mevr. Rietman: er ontbreekt bij halte Abbestederweg een busabri. Mevr. Mooy zal 
proberen hier binnen haar netwerk wat aan te doen. 
Mevr. Brouwer: vindt het heel interessant, is op 16 januari as verhinderd, maar komt 
graag daarna weer. 
 
Dhr. Deekens sluit de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen en wenst 
een ieder fijne feestdagen en een goed 2014 en wel thuis voor vanavond. 
De DR bedankt dhr. Deekens voor zijn bewezen diensten als adjuct-voorzitter. 
 
Tot zover het verslag van de vergadering van 12 december 2013. 
 
 
Callantsoog, 
25 december 2013, 
 
Anneke Mooy, 
notulist. 
 


