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Stichting Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten 
Secretariaat: Ger de Haan 

Email: dorpsraadcgk@ziggo.nl 
Tel. 0224 – 581765/06 - 15193926  

Van Brederodestraat 4 
 1759 VJ Callantsoog  

www.dorpsraadcallantsoog.nl 
 

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

 
Datum: Donderdag 15 mei 2014 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Thijs Deekens, Arend Grit, Ger de Haan,  

Adam Landman, Jaap Lashley, Marcel Meijer, Anneke Mooy, Yvonne van Rooij, 
 
Er zijn 5 gasten aangeschoven. 
 

Afwezig met kennisgeving  Karin Brouwer, Betty Bracht en Aart Jansen.  
Afwezig zonder kennisgeving Robbert van de Zee. 
 
 

1. Welkom en mededelingen 
Anneke Mooy, voorzitter van de DR, opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen 
welkom. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt aangepast. Agendapunt  5a ( Voortgang verbouwingsplannen AH.) is later 
toegevoegd. 

3. Gelegenheid tot inspreken 
Piet Drieënhuizen:  
* Er zijn reclamebordenborden verwijderd tot groot genoegen van hen die daar om gevraagd 
hadden. Met dank aan de dorpsraad. 
* Kruisweg heeft 14 borden, en een heel klein bordje voor fietsersoversteken. Is het mogelijk 
dat er gevraagd wordt dit op een duidelijk zichtbare plek voor fietsers te plaatsen. Nu fietst 
men en voorbij en weet niet waar over te steken. Er zal een brief naar de gemeente 
gestuurd worden door de dorpsraad. 
* In de Omring is er door Jan Corts altijd een stukje en foto door hem geschreven, als er iets 
in Callantsoog te doen was. Hij deed dit vrijwillig, is erg ziek geworden en is vervangen. Hij 
heeft hier niets over gehoord, dit vindt Piet jammer. Jaap zal dit opnemen vanuit de 
communicatiewerkgroep. 
5a is naar voren gehaald. 
 

4. Vaststellen notulen van 24 april 2014 
De notulen worden nog niet vastgesteld De bedoeling is deze in de e.v. vergadering vast te 
stellen daar er nog enige aanpassingen in gemaakt dienen te worden door Karin Brouwer 
die thans met vakantie is. Ze zullen  daarna worden gepubliceerd op de website van de DR 
zoals gebruikelijk is. Ook gaan ze dan naar de gemeente toe. 

 
5. ingekomen post 
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x Van Marie-Jose Deekens. De “ Chinees” heeft tijdens de dodenherdenking zijn zaak 
open gehad en zij vindt dit respectloos. Volgens Thijs moeten alle winkels, behalve 
horeca, na 19.00 gesloten zijn en blijven. 

x Dhr. Bouwes heeft geschreven dat hij niet meer als wethouder aanwezig zal zijn bij de 
dorpsraadbijeenkomsten, door de veranderde werkwijze met de dorpsraden. De twee 
contactpersonen, de heren Tom Terbrack en de heer Nico Nannes, zijn nimmer geweest 
daarom kwam Dhr Bouwens, hij bedankt ons voor de samenwerking. De bezoeken van 
de heer Bouwes werden overigens door de Dorpsraad zeer op prijs gesteld. 

x Bevestiging ontvangen van brief , gericht aan de burgemeester van de Gemeente 
Schagen over “Samenwerking  met  de  Dorpsraden”. 

x Betty Bracht heeft alle verkeerssituaties/opmerkingen geïnventariseerd en ingediend bij 
het secretariaat die deze ter tafel bracht. 

x De beeldhouwer van  de(  Firma  “Steengoed”)belde Ger om te vertellen dat de zwanen 
klaar waren en is samen wezen kijken naar de locatie. De zwaan zal t.h.v. Tante Jaantje 
( op het hoogste heuveltje bij de parkeerplaats) geplaatst worden. De zwanen zullen in 
alle dorpen komen van de voormalige gemeente Zijpe. 

x Het terugplaatsen van de brievenbus  op de hoek van de Maarten 
Mooystraat/Correljéstraat zal Ger met Sjoerd Boom, van post Nl ter plaatse gaan 
bekijken op ? mei a.s.daar een eerder gemaakte afspraak achteraf niet kon 
plaatsvinden.  

x Mail Jantien Bijvoet en Henny Alberts ( zie punt 5a.) 
x Anja Karsten, verkiezingsbord op het dorpsplein. Jaap van Vuure heeft , evenals de 

Dorpsraad, hiertegen geprotesteerd en er is afgesproken:” Voor deze keer op deze plek, 
voor de volgende verkiezingen in overleg met de dorpsraad, naar een andere plek 
kijken. Na 1 juni graag overleg.”. 

x M.b.t. eventuele uitbreiding van het parkeerterrein Kiefteglop werd door de heer Dries 
Blokker, namens de Historische Vereniging Callantsoog,  een  ansichtkaart  met daarop 
de afbeelding van de beschermde nollen. Hij heeft deze kaart met ondertekening van 
meerdere partijen naar allerlei instanties gestuurd. De dorpsraad staat achter deze 
ludieke actie zoals tijdens in de vorige bijeenkomst  uitgesproken volgens Anneke. 

x Aanpassing en bij voorkeur verfraaiing  van het openbaar groen t.h.v.de 
Jewelweg/Correljestraat is op verzoek van Ger tezamen met de heer Ger Blom van de 
gemeente, ter plaatse bekeken. Inmiddels zijn er reeds enige snoeiacties ondernomen 
echter dient het e.e.a. nog een vervolg te krijgen zoals het verwijderen van het 
gesnoeide. 

x Een verzoek is binnen gekomen door een inwoner van Callantsoog, die een gehandicapt 
kind heeft, om een leuning aan te brengen op de nieuw aangelegde trap van de 
strandopgang Dorpsplein omreden dat zowel mindervaliden als ouderen deze trap 
zonder leuning slecht kunnen begaan. Via ons secretariaat werd overigens enige dagen 
geleden hieromtrent contact gezocht met de KCC(Klachten Contact Centrum) waarvan 
inmiddels een bevestiging van ontvangst binnen is gekomen. 
 

       Uitgaande post: 
x Brief over de voorgestelde samenwerking met de dorpsraden( zie hetgeen vermeldt 

onder  “  Ingekomen  post”. 
 
 

5 A. Voortgang verbouwingsplannen AH. 
Henny Alberts, wonende dorpsweg 12 is bij de gemeente geweest. Volgens zeggen zou daar 
alles  reeds  in  “  kannen  en  kruiken”  zijn.  Zo zouden de tekeningen volgens haar zijn 
goedgekeurd. Haar huis zou echter, i.v.m. plannen tot uitbreiding van AH, lager getaxeerd zijn 
en wel met 130.000 euro in vijf jaar. 
De gemeente is aan het onderzoeken wat er feitelijk wél of niet zou kunnen., het zijn dus nog 
plannen. Er zullen een aantal bestemmingsplannen gewijzigd moeten worden. Zij vervolgt: 
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“  Er is een rapport van de provincie pagina 88-92 om Callantsoog weer historisch op de kaart te 
brengen. De uitbreidingplannen van AH staan daar haaks op, het karakteristieke zal dan 
verdwijnen. Uiteindelijk wil  Jaap Van Vuure nog verder uitbreiden hetgeen volgens haar ten 
koste zal gaan van het Dorpsplein en de ondernemers aldaar. 
Vraag :  “wat doet de dorpsraad, welk standpunt nemen zij in?  “ Volgens Ger  zijn het tot nog toe 
alleen plannen, Bovendien zal e.e.a. eerst in de gemeentelijke commissies moeten komen en 
zullen de omwonenden ongetwijfeld door de gemeente hieromtrent benaderd worden zodra er 
definitieve plannen zijn. Op voorhand bezwaar maken( als een schot voor de boeg)  is natuurlijk 
te allen tijden mogelijk, Arend Grit adviseert hen bij de diverse politieke partijen hun belangen 
aan de kaak te stellen, waarvan akte. 
Duidelijk wordt gemaakt dat de Dorpsraad in deze zaak feitelijk geen partij is. 
 
 

6. mededelingen vanuit de werkgroepen 
 
 

Naam werkgroep Leden 
Kust en Veiligheid  Betty Bracht en Aart Jansen 

Geen mededeling 
Ouderenbeleid Gerda ten Boekel 

Leuning  nieuwe trap strandopgang. Er is al gebeld en 
gemeld, los van het schriftelijk verzoek daartoe door het 
secretariaat. 
Rolstoel met brede banden op het strand, De meeste 
paviljoenhouders beschikken hier over. Huren kan óók in het 
dorp. 

Jeugdbeleid Marcel Meijer en Yvonne van Rooij  
Yvonne is bij Hyksos geweest.  
Marcel is ook in gesprek geweest na een klacht over 
lawaaioverlast. 
Er is een gesprek geweest en één op komst bij het 
Zwaantje, met Arend Grit, Hyksos en  de gemeenten.Of er 
daadwerkelijke afspraken komen is afhankelijk van de 
houding van Hyksos, zegt Arend. Arend is dorpsraadslid en 
eigenaar van Het Zwaantje en zegt niets inhoudelijk te 
kunnen zeggen. Hyksos heeft  qua begeleiding een 
onderbezetting.. De vraag is of ouders en/of gemeente iets 
kunnen doen. De Hyksos zal een info avond in het najaar 
herhalen en hopen dan op meer bezoek van ouders. 
 

Verkeer en Vervoer Ger de Haan, Betty Bracht en Aart Jansen 
Het dorpsplein heeft nog geen borden moet nog op het lijstje 
van Betty 

PR/Communicatie Jaap Lashley 
Paar brieven geschreven vanuit zijn werkgroep. 

Sociaal Domein Marcel Meijer, Yvonne van Rooij en Robbert van der Zee 
Marcel heeft aangegeven bij de burgemeester dat hij het 
jammer vindt dat er geen wethouder meer is bij de 
dorpsraadbijeenkomsten. 
De nieuwe structuur moet zich nog bewijzen, en is nog niet 
door de dorpsraad aanvaard. De dorpsraad wacht op de 
reactie van de gemeente  n.a.v.de eerdergenoemde brief. 
Marcel en Yvonne vonden de avond voor alle dorpsraden 
positief, de nieuwe opzet zal in het najaar geëvalueerd 
worden. 
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Ondernemend Callantsoog  Thijs Deekens en Jaap Lashley 

Uitstekende organisatie tijdens de opening  van het 
Dorpsplein! Thijs zal het aan de ondernemers doorgeven. 
 

Financiën Betty Bracht. Wegens haar vakantie geen mededelingen. 
 
 
 

 
7. Rondvraag 

Adam Landman is volgende keer afwezig 
Marcel bedankt Thijs nogmaals voor de opening 
Thijs vraagt wat er in het oude VVV gebouw komt: Antwoord:  Camper verzekert.nl 
Anneke vraagt om de voortgang verlichting op 50% na een bepaalde tijd die is toegezegd. 
Een reminder zal gestuurd worden. 
Anneke stoort zich er aan dat lid Robbert van der Zee, wederom zonder bericht van 
verhindering, niet aanwezig was en vertrouwt er op dat hij er bij de volgende vergadering 
weer bij zal zijn temeer daar hij als websitebeheerder voor de Dorpsraad belangrijk is. 
 
Marielle Leguit  deelt mee dat er door de ondernemers 3% OFS betaald wordt. 
In juni krijgt zij de voortgang van POSTNL over de door haar gevraagde brievenbus op het 
Dorpsplein.( Dit staat los van de gevraagde herplaatsing door de DR aan de 
M.Mooystraat/Correljéstraat.) 
De ondernemersvereniging werd ook gepolst voor de plaatsing van de Zwaan 
Groepje hinderlijke jongeren dat zich door het dorp beweegt  ten tijdens dat ze nog niet bij 
de Hyksos terecht kunnen. Marcel geeft het advies aan degene(n) die daar last van 
heeft(hebben) zelf eerst actie ondernemen door een gesprek aan te gaan met dezen of 
genen..  
Henny Alberts stelt dat zij niet bij alle  dorpsraad bijeenkomsten zal komen, en wil 
benadrukken dat zij niet alleen als omwonende is gekomen maar ook voor het algemeen 
dorpsbelang. 
 
Anneke vraagt Mariëlle Leguit om de rondvraagpunten in het vervolg eerder in te brengen, 
en  wel  bij  agendapunt  “Gelegenheid  tot  inspreken.” 
OPok wil zij even kwijt dat  het  artikel  over  “Dorpsondersteuner”(zie  Schager  Courant  6  mei  
jl.) en afkomstig van de Dorpsraad Dirkshorn, niet door onze Dorpsraad wordt ondersteund. 
Arend Grit: De veranderende handelwijze van de gemeente maakt hem bezorgd. 
Bezwaar dat het thans verboden is dat wethouders bij onze bijeenkomsten mogen komen, 
Dit wordt door een ieder betreurd. 
Het KCC en de nieuwe zienswijze van de gemeente zal zonder meer verschillend door de 
dorpsraden ontvangen worden, fractieraden zullen zich informeren en beraden over de 
meningen van de diverse dorpsraden binnen onze gemeente en daarna hun standpunt 
innemen.,  
Ger zegt dat de dorpsraden over één kam zullen worden geschoren in het kader van de 
harmonisatie.  
De subsidies zijn/worden vastgelegd in de convenanten. 
Marcel vindt dat het KCC de kans moet krijgen. Arend vindt de hele verandering 
verwerpelijk hetgeen door een ieder wordt beaamt.  
 
Adam gaat schrijven over het wegvallen van de kerkverlichting. 
 
Agendapunt 8: Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.. 
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Actielijst 
 
x Brief naar de gemeente over het fietsoversteekbord Kruisweg 14 
x Jaap neemt contact op met Jan Corts 
x Ger heeft op 16 mei a.s. overleg m.b.t. verwijderde brievenbus met Sjoerd Boom van 

POSTNL. 
x Contact leggen met Anja Karstens ivm publicatieborden in de toekomst. 
x Betty vult verkeerslijst aan m.b.t. ontbreken dorpspleinborden 
x Reminder over 50% straatverlichting 
x Gemeente vragen ondersteuning aan Hyksos te geven 
x Adam schrijft een brief over de kerkverlichting. 

 
 
 
 
Note van het secretariaat: I.v.m. vakantie van onze notulist Karin Brouwer werden deze 
notulen, onder dankzegging, opgesteld door 
Yvonne Van Rooij die het secretariaatschap vóór het zomerreces overneemt van Ger de 
Haan. 


