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

 
Datum: Donderdag 18 september 2014 
 
Locatie: Callantsoog, Dorpshuis Kolfweid 
 
Aanwezig: Gerda ten Boekel, Betty Bracht, Karin Brouwer, Thijs Deekens, Jaap Lashley, 

Marcel Meijer, Anneke Mooy, Yvonne van Rooij, Robbert van der Zee 
 

Afwezig: Arend Grit m.k., Adam Landman m.k. 
 
 
1. Welkom en mededelingen 

Mevr. Mooy, voorzitter van de DR, opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen welkom. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

Aan het agendapunt werkgroepen wordt ook het onderwerp ‘financiën’ toegevoegd. Daarna 

wordt de agenda vastgesteld.  

3. Gelegenheid tot inspreken 

 Guus Zeeman:  Al eerder is nagegaan of de Kerknollen onder Natura 2000 vallen 
maar dat is niet het geval. Dhr. Zeeman stelt daarom voor de Kerknollen aan te laten 
merken als Ecologische Hoog Structuur (EHS). Hiervoor moet een verzoek 
ingediend worden bij Gedeputeerde Staten van de Provincie. Dhr. Zeeman zal zijn 
documentatie hierover doorsturen aan Dhr. Lashley zodat deze het verder kan 
opnemen richting de Provincie. (Actie 013). 

 Ger de Haan. Aangaande de mogelijke herplaatsing van de brievenbus op de 
Correljéstraat /M. Mooystraat kan gemeld worden dat deze brievenbus uiterlijk eind 
volgende week herplaatst wordt. De brievenbus nabij Albert Heijn zal verplaatst 
worden naar het Dorpsplein omdat er in de Albert Heijn een postkantoor gevestigd 
is. Dhr. Van der Zee zal hierover een stukje schrijven voor plaatsing op de 
internetpagina en de Facebooksite. (Actie 014).  

 Ger de Haan: In de notulen van de Dorpsraadvergadering van 26 juni jl. werd 
gemeld dat de gemeente Schagen niet voornemens is de nieuwe trap (7 treden) op 
het Dorpsplein, nabij kapsalon Divoze, te voorzien van een leuning. Dit om 
esthetische redenen. Namens de Seniorenpartij Schagen heeft Dhr. De Haan een 
brief gestuurd aan de gemeente Schagen waarin nogmaals verzocht wordt de 
leuning of eventueel handgrepen te plaatsen. 

 Ger de Haan: In de notulen van de Dorpsraadvergadering van 26 juni jl. werd 
gemeld dat Gemeentegids nog niet was verschenen wegens drukte bij de drukker. 
De gemeentegids is tot op heden nog niet bezorgd bij de inwoners in o.a. 
Callantsoog. Dhr. De Haan heeft op zijn verzoek wel een gids ontvangen. Mevr. Van 
Rooij zal een brief sturen naar de gemeente Schagen om het ongenoegen van de 
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DR kenbaar te maken. Ook zal zij melden dat de adverteerders in deze gids hiervan 
met name de dupe zijn. (Actie 015).  

 Ger de Haan: Automobilisten verlaten het parkeerterrein voor ‘Tante Jaantje’ via het 
voetgangersgedeelte. Punt meenemen op de verkeerslijst. (Actie 005). 
 

4. Vaststellen notulen van 26 juni 2014 
De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. Ze zullen worden gepubliceerd op 
de website van de DR. 

 
5. Parkeren Kieftekop 

Dhr. Dries Blokker, voorzitter van de Historische Vereniging Callantsoog heeft, tijdens 
commissievergadering Ruimtelijke Ordening van de gemeente Schagen, 800 
handtekeningen overhandigd van de ansichtkaartenactie voor het behoud van het 
Nollengebied Kieftgelop. Ook zijn er kaarten rechtstreeks naar de Gemeenteraad gestuurd 
en zijn er 200 adhesiebetuigingen geteld op de Facebook site. 
 
Parkeren Zuidschinkeldijk. De gemeente Schagen heeft eind augustus op hun Facebooksite 
het volgende bericht geplaatst: Ga je naar Callantsoog? Houd er rekening mee dat het niet 
is toegestaan te parkeren in een groenstrook! Ook niet langs de Zuidschinkeldijk. We treden 
hier handhavend tegen op. Tot 1 september 2014 krijg je een waarschuwing. Hierna 
riskeren foutparkeerders een boete van 90 euro. 
Tijdens het overleg van 1 juli jl., met een afvaardiging van de gemeente Schagen, over het 
parkeerterrein Kiefteglop is niet gesproken over handhaving zoals nu in het Facebookbericht 
staat. Is men gaan handhaven om aan te tonen dat de parkeerruimte op Kiefteglop 
ontoereikend is? Ger de Haan heeft een aantal foto’s gemaakt van de situatie. Ook zijn er 
bordjes ‘verboden te parkeren’ geplaatst bij de nollen. Mevr. Mooij wil over dit onderwerp 
opnieuw een overleg met de afvaardiging van de gemeente Schagen. Mevr. Van Rooij zal 
een brief sturen naar de gemeente Schagen. Dhr. Lashley zal met een tekstvoorstel komen. 
(Actie 016). 
 

6. Voortgang verbouwingsplannen AH 
Eigenaar Jaap van Vuure heeft zijn aanvraag voor uitbreiding van de supermarkt 
ingetrokken. Hij zal zijn plannen aanpassen en op korte termijn opnieuw een aanvraag bij de 
gemeente Schagen indienen. 

7. Openbaar groen 
Dhr. Grit is afwezig. Agendapunt schuift daarom door naar de volgende keer. 

8. Ingekomen en uitgaande post 
Ingekomen: 

 Brief van de Kamer van Koophandel n.a.v. wisseling in bestuur. Secretaris Mevr. Van 
Rooij ipv Dhr. G. de Haan.   

 Thomas van der Ploeg heeft laten weten dat voor zijn percelen aan de Uitlandseweg 3, 
4 en 5 de agrarische bestemming wordt omgezet naar een recreatieve bestemming. De 
DR neemt deze informatie voor kennisgeving aan.  

 Gemeente Schagen, Bart-Jan Odie. Verslag overleg parkeerplaats Kiefteglop 
Callantsoog d.d. 1 juli 2014. 

 Van gezamenlijke gemeenten Texel, Schagen en Hollands Kroon het 3D Beleidsplan 
inclusief bijlagen en een persbericht. Het 3D Beleidsplan is per email verstuurd echter 
de afzender heeft de adressen niet in het BCC vak gezet. Daarom zijn alle 
emailadressen nu bij alle ontvangers bekend.  

 Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland nr. 3. 

 Wijziging samenwerking Sociaal Domein Kop van Noord-Holland.  
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 Afsluiting zwanenproject. Dhr. De Haan en Dhr. Lashley waren aanwezig bij de 
onthulling van de zwaan op 29 juli jl. Het evenement was weinig spectaculair te noemen. 
Mevrouw Baars zorgde gelukkig voor koffie/thee/ijsje. Zal er nog een bord/onderschrift 
worden geplaatst? Mevr. Van Rooij zal daarover een brief sturen naar de gemeente 
Schagen. Dhr. Lashley zal met een tekstvoorstel komen. (Actie 017). 

 Uitnodiging bijeenkomsten over het subsidie- en accommodatiebeleid. Uit de 
documentatie wordt niet duidelijk waar de Dorpsraden onder vallen. Dhr. Lashley heeft 
inmiddels een mail gestuurd aan de gemeente Schagen en om opheldering gevraagd. 
Tot op heden is geen antwoord ontvangen. Mevr. Bracht heeft gebeld met Nico Nannes, 
contactpersoon voor de DR namens de gemeente Schagen, deze heeft niet gereageerd 
maar mevrouw Marloes Braams heeft laten weten dat er een aparte bijeenkomst volgt 
voor de Dorpsraden. De subsidie voor 2015 blijft ongewijzigd. Voor 2016 zijn de 
berichten tegenstrijdig. Mevr. Van Rooij zal een brief sturen naar de gemeente Schagen 
waarin wordt gevraagd naar een datum van deze bijeenkomst en een bevestiging. 
Dhr. Lashley zal met een tekstvoorstel komen. (Actie 018). 

 Herplaatsing brievenbus Correljéstraat /M. Mooystraat. Zie verder bij agendapunt 3. 

 Leuning nieuwe trap Dorpsplein. Zie verder bij agendapunt 3. 

 Gemeentegids. Zie verder bij agendapunt 3. 

 Parkeren Schinkeldijk. Zie verder bij agendapunt 5. 

 Uitnodiging voor het maandelijks openbaar fractieberaad Seniorenpartij Schagen. 

 Uitnodiging ‘Dag van de democratie’ in Oudesluis op zaterdag 13 september. 

 Bedankmail van Henriëtte Rieteman-Vervaart voor de bemiddeling/inspanning van de 
DR voor plaatsing van het bushokje, prullenbak en fietsenrek op de hoek 
Abbestederweg/Duinroosweg. 

 Melding over dubbel nummering in de agenda Dorpsraadvergadering 18 september.  

 Correctie van juiste vergadertijd commissievergadering Ruimtelijke Ordening Schagen 
d.d. 15 september 2014. 

 Mevr. Van Rooij ontvangt de laatste tijd geregeld een anoniem telefoontje. Deze 
persoon klaagt over geluidsoverlast, trillingen en parkeeroverlast in het dorp sinds juni 
2013. Is de DR bereid dit te evalueren met de gemeente is de vraag? 
Mevr. Van Rooij kan aan de anonieme beller melden dat het hem of haar vrij staat 
aanwezig te zijn bij de evaluatie over de herinrichting van het Dorpsplein. Als deze 
persoon blijft bellen kan gemeld worden dat aangifte zal worden gedaan.  
 

Uitgaand: 
- Brief aan Hoogheemraadschap met verzoek om plaatsing van extra borden 

‘Kwetsbaar gebied, verboden te betreden’ in de duinen tussen Callantsoog en 
Groote Keeten. 

- Brief aan gemeente waarin hen wordt verzocht een aanvraag in te dienen bij het 
Hoogheemraadschap ivm plaatsing openbaar toilet op het Dorpsplein Callantsoog 
(binnen de lijn van de bestaande bebouwing). 

- Brief aan gemeente nav enquête samenwerking dorpsraden en wijkpanels.  
 

9. mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

Naam werkgroep Leden 

Kust en Veiligheid  Betty Bracht  
In de krant heeft gestaan dat door scheuren in het talud van de dijk de 
stabiliteit van Hondsbossche Zeewering gevaar loopt. Oorzaak is het 
hoge grondwaterpeil en de regenval in augustus. Uiteraard een 
onderwerp voor de DR Petten). Mevr. Mooy uit hierover haar 
bezorgdheid. 
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Ouderenbeleid Gerda ten Boekel  
Van het voetpad wat is aangelegd langs Op Goeree wordt nauwelijks 
tot geen gebruik gemaakt. Wandelaars maken gebruik van het stuk 
asfalt wat er al lag. Jammer van het gebruikte gemeenschapsgeld 
daar de DR dit vooraf al had aangekondigd. 
 
Bakker Van de Ploeg heeft voor zijn winkel een flinke biels laten  
plaatsen. Dhr. Meijer heeft de eigenaar hierop aangesproken. Volgens 
de eigenaar heeft hij toestemming van de gemeente maar is dat ook 
echt zo? Aangezien de DR klachten heeft ontvangen over het moeilijk 
parkeren nabij de biels zal een brief worden gestuurd. (Actie 019). 
 
Op 1 oktober (dag van de ouderen) is er een seniorenbeurs in Anna 
Paulowna. Deze wordt georganiseerd door het LSBO Hollands Kroon. 
Vanaf diverse plaatsen zullen bussen rijden die belangstellenden 
gratis naar de locatie zullen vervoeren. http://www.lsbo-
hollandskroon.nl/ 

Jeugdbeleid Marcel Meijer en Yvonne van Rooij  
De activiteiten bij de Hyksos zijn weer van start gegaan. Dhr. Meijer 
heeft gesproken met de voorzitter van de Hyksos (Guido van Tilburg). 
Een moeilijke groep is de iets oudere jeugd. Is het een taak van de 
DR om zich hiermee te bemoeien en/of de jeugd aan te spreken? Er 
ligt hier zeker een taak voor de ouders. Als suggestie wordt geopperd 
dat de Hyksos een stukje schrijft in de Omroeper waarin zij melden 
welke activiteiten worden georganiseerd en hoe de 
verantwoordelijkheid  tussen Hyksos en ouders verdeeld is.           
Dhr. Meijer zal de suggestie overbrengen aan de voorzitter van de 
Hyksos. Mevr. Van Rooij is eventueel bereid mee te schrijven aan het 
stukje. 

Verkeer en 
Vervoer 

Betty Bracht 
De ‘verkeerslijst’ zal aan allen worden rondgestuurd met de vraag 
deze te actualiseren. Actie 005.  

PR/Communicatie Jaap Lashley 
Dhr. Aart Jansen wordt nog vermeld op de internetpagina. Dhr. Van 
der Zee zal de naam van de internetpagina halen. (Actie 020). 

Sociaal Domein Marcel Meijer, Yvonne van Rooij en Robbert van der Zee 
Op dit moment geen bijzonderheden te melden. Men is in afwachting 
van een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst. 

Ondernemend 
Callantsoog  

Thijs Deekens en Jaap Lashley 
Op dit moment geen bijzonderheden te melden. 

Financiën Betty Bracht 
Op dit moment geen bijzonderheden te melden. 
Subsidiebeleid is reeds besproken bij agendapunt 8. 

 
10. Voortgang actielijst en vaststellen actielijst 

 

ACTIELIJST 

Uit Nr. Actie Eigenaar Status 
15052014 
 
18092014 

005 Verkeerslijst aanvullen m.b.t. ontbreken 
dorpspleinborden 
Verkeerslijst opnieuw rondsturen zodat allen 
kunnen aanvullen. Bespreken op 16 oktober 

Yvonne  

15052014 
18092014 

006 Reminder over 50% straatverlichting op 
Dorpsplein 
 

Yvonne 
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26062014 
18092014 

 Agendapunt september: openbaar groen 
Agendapunt oktober: openbaar groen 

Secretaris 
Yvonne 

 

26062014  Onderwerpen totaalevaluatie 

 Openbaar groen 

 Leuning aan nieuw stukje trap 

 Openbare verlichting op Dorpsplein 

 Parkeerterrein voor ‘Tante Jaantje’ 
manier van verlaten 

allen agenda 
november 

26062014 
18092014 

008 Contact opnemen met de Dorpsvereniging 
Grote Keeten.  

 Ondersteuning aanbieden inzake 
camping Callesande/Roompot Parken 

 Ondersteuning aanbieden ivm 
overbodige verlichting parkeerplaats 
Groote Keeten. 

Jaap Nog uitvoeren 

18092014 013 verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten van 
de Provincie inzake Ecologische Hoog 
Structuur Kerknollen 

Jaap nieuw 

18092014 014 Stukje schrijven voor internetpagina en 
Facebooksite aangaande de herplaatsing 
brievenbus Correljéstraat /M. Mooystraat 

Robbert nieuw 

18092014 015 Brief aan gemeente. Ongenoegen kenbaar 
maken nog niet verschijnen Gemeentegids 

Yvonne nieuw 

18092014 016 Brief aan gemeente aangaande parkeren 
Kiefteglop en Zuidschinkeldijk. Verzoek om 
gesprek 

Yvonne (Jaap) nieuw 

18092014 017 Brief aan gemeente. Komt er nog een 
bord/onderschrift bij het Zwaantje op het 
Dorpsplein 

Yvonne (Jaap) nieuw 

18092014 018 Brief aan gemeente. Wanneer is de 
bijeenkomst over subsidie- en 
accommodatiebeleid gepland? 

Yvonne (Jaap) nieuw 

18092014 019 Brief aan Bakkerij Van der Ploeg ivm plaatsing 
biels als anti-parkeermaatregel 

Yvonne nieuw 

18092014 020 Gegevens Dhr. A. Jansen verwijderen van 
internetpagina 

Robbert nieuw 

18092014 020 Punten evaluatie Dorpsplein inventariseren. In 
DR vergadering van november samenvoegen 

Allen nieuw 

 
11. Rondvraag 
Mevr. Mooy: 

- Verlichting Dorpsplein kan na 23 uur op 50%. Al eerder is hierover een brief aan de 
gemeente gestuurd. In sommige gedeelten van Callantsoog gaat de verlichting na 
23 uur wel op 50%, waarom op het Dorpsplein niet? (Actie 006). 

- Overbodige verlichting Parkeerplaats Groote Keeten. Dhr. Lashley zal dit punt onder 
de aandacht brengen van de Dorpsvereniging Groote Keeten. (Actie 008). 

- Op vrijdag 3 oktober (15-18 uur) is het afscheid van Wethouder Jan Bouwes in Igesz 
in Schagen. De DR heeft (nog) geen officiële uitnodiging ontvangen maar de 
algemene uitnodiging in de krant volstaat. Dhr. Lashley zal aanwezig zijn.  
Mevr. Mooy gaat mogelijk ook. Dhr. Bouwes was een goede wethouder en had het 
beste met de DR voor. 

- Op vrijdag 12 september was het de dag van de vrijwilliger. Namens de DR heeft 
niemand hieraan deelgenomen.  

Dhr. Meijer: 
- De buurtbarbecue Sinckelsand was gezellig en is positief ontvangen. Ongeveer 27 

personen hebben hieraan deelgenomen.  
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- De vaart was aan een opknapbeurt toe. Dhr. Meijer heeft hierover een mail gestuurd. 
De vaart is schoongemaakt waarna Dhr. Meijer een bedankmail heeft gestuurd. 

Dhr. Van der Zee: 
- Het is onduidelijk wanneer de evaluatie van het Dorpsplein gepland is. Aan allen het 

verzoek om in ieder geval puntjes te inventariseren. Deze kunnen in de vergadering 
van november worden samengevoegd. (Actie 021).   

- De gemeente is voornemens het plastic apart in te zamelen. Of dit op een centraal 
punt zal zijn (zoals ook de flessenbak) of via een kliko is (nog) niet bekend. In de 
gemeente wordt dat nog besproken. Inwoners zitten echter niet te wachten op een 
extra kliko.  

Mevr. Van Rooij: 
- De gemeente wil op bezoek komen op uitnodiging van de DR. Ze willen met een 

delegatie graag een rondgang door het dorp en naar mogelijke knelpunten kijken. 
Wat doen we hiermee? Op dit moment even laten rusten. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering.  
De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 16 oktober 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


