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JAAR OVERZICHT 2010 DORPSRAAD CALLANTSOOG EN GROOTE KEETEN. 

 

Zo als ieder jaar een over zicht van plannen en activiteiten die in het afgelopen jaar afgerond zijn, of waar de 

dorpsraad aan deel neemt. 

 

Dorpsplein; het overleg ligt stil in afwachting van het haalbaarheidsonderzoek van een aantal ondernemers, 

om onder het plein een parkeergarage te bouwen.  

De uitslag van dit onderzoek wordt voorjaar 2011 aangeboden aan de gemeente Zijpe. 

 

Zwerfvuil; jaarlijkse deelname aan het opruimen van zwerfvuil samen met de Frankendaelschool. 

 

Vicevoorzitter; dhr van Ravenzwaaij neemt zitting in de gemeenteraad van Zijpe, en legt een aantal taken 

neer om geen conflict situatie te creëren. 

 

Veelkleurig landschap; deelname van de DR is afgerond en het eind rapport is gepresenteerd en zal dienen 

als onderlegger bij plannen en ontwikkelingen in de gemeente Zijpe. 

 

Kustverdediging; de DR blijft betrokken bij Kust op kracht en Zwakkeschakels. 

 

Jeu-de- boule-baan; deze is samen met ANBO Callantsoog/DR/ gemeente Zijpe en woning stichting Den-

Helder gerealiseerd. 

Tevens is er een trapveld door de gemeente aangelegd. 

 

Bestemmingsplannen; de DR heeft zijn visie gegeven op de bestemmingsplannen Goote Keeten en Callants-

oog. 

Camping Callassande; de DR heeft zijn visie gegeven op het bestemmingsplan uitbreiding camping Callas-

sande. 

 

Verkeersborden; de DR heeft commentaar gegeven op de voorstellen van de gemeente om de wildgroei van 

verkeersborden terug te dringen. 

 

Duurzaamveillig; de DR is nog steeds betrokken bij de inrichting van wegen in Callantsoog en Groote 

Keeten, in 2011 zal de Jewelweg worden heringericht, waarbij tevens het riool en hemelwaterafvoer worden 

vernieuwd. 

 

Strandslag; de DR heeft advies gegeven om op het strand bij de strandslag Voordijk geen ontwikkelingen te 

plannen. 

 

Parkeren; de DR heeft advies gegeven over de Parkeernota gemeente Zijpe, waarbij rekening wordt gehou-

den met de functie als badplaats. 

 

Trapveld; trapveld aan de Frankendaelstraat, de DR is in overleg met de bewoners van de in de omgeving 

om tot een nieuwe inrichting te komen. 

 

 Namens de dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten, 

Quirien Tepas voorzitter. 
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