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                    VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 1 december 2011. 

 

Aanwezig: dhr. Tepas (VZ); mevr. Bracht; dhr. de Wind; dhr. Deekens; mevr. 

Mooy; dhr. van Ammers; dhr. van Gaalen; dhr. Landman; dhr. van der Zee 

 

Afwezig: mevr. ten Boekel; dhr. den Hollander; dhr. Lashley; dhr. Klijn; dhr. 

Meijer; 

 

Gasten: dhr. van Ravenzwaaij; dhr. Drieënhuizen; 

 

De Voorzitter (VZ) heet een ieder van harte welkom en geeft de gasten het 

woord. 

 

Dhr van Ravenzwaaij krijgt als eerste het woord en vraagt of wij als DR 

betrokken zijn bij de nieuwe visie/missie van de nieuwe gemeente welke 8 

december 2011 wordt gepresenteerd in Schagen.  

 

VZ refereert aan het bezoek aan de HSZ bijeenkomst welke vorige vergadering is 

besproken Tijdens deze bijeenkomst is de nieuwe gemeente ruimschoots 

besproken. Dhr van Ravenzwaaij haakt hier op aan en verwijst naar een document 

op de site van de gemeente met betrekking tot dit onderwerp.  

 

Tevens vraagt hij of wij hebben nagedacht over een nieuwe naam voor de nieuwe 

gemeente. Vz geeft aan dat dit wel in een eerdere vergadering ter tafel is 

gekomen, maar dat dit onderwerp binnen de DR niet veel respons heeft 

opgeleverd.  Het onderwerp leeft niet bij iedereen. Dhr Deekens geeft aan de 

naam Schagerland naar voren te hebben gebracht. Binnen de Zijper politiek is wel 

wat reuring geweest na het aankondigen van de nieuwe gemeente naam “Schagen” 

en dat bij de besluitvorming hieromtrent niet iedereen was betrokken. 

 

Dhr Drieënhuizen doet verslag van zijn bezoek aan de “Zwakke schakels”.  

Voor dit project is tot nu toe 250 miljoen beschikbaar (ex btw). Dit bedrag zou 

ons 50 jaar kustbescherming moeten opleveren.  

 



  

  

Dhr Drieënhuizen is erg pessimistisch met betrekking tot de uitvoering omdat het 

nog de vraag is of men met dit budget Callantsoog haalt.  

Hij geeft aan bang te zijn dat de situatie voor Callantsoog verschraalt waardoor 

het een stuifboel blijft op het dorp ondanks dat men heeft aangegeven 

voorzieningen hiertegen te treffen. VZ belooft vanuit de DR ook actie te 

ondernemen om dit punt extra aan de orde te stellen. 

 

Dhr Drieënhuizen legt uit hoe de organisatie van de ANBO en de Seniorenraad in 

elkaar zit en waar ze voor staan. Dit omdat tijdens de vorige vergadering enige 

verwarring is ontstaan, waardoor wij (DR) van mening waren dat de gast Dhr 

Bakker lid was van de seniorenraad. Dit moet zijn de ouderenwerkgroep 

Callantsoog. 

 

Dhr Drieënhuizen legt daarnaast uit welke bonden er allemaal zijn en wat ze doen 

voor de samenleving. Dhr Drieënhuizen is aanspreekpunt voor de ANBO en de 

Seniorenraad.. 

 

20:16 uur De gasten gaan weg en de DR gaat verder met de vergadering. 

 

1 en 2 

Opening en Vaststellen Agenda 

VZ opent de vergadering en stelt de agenda vast.   

 

3 

Mededelingen 

 

Nieuwe komborden 

Het dorp wordt voorzien van nieuwe komborden. 

De VZ leest het krantenartikel hierover voor.  

De VZ is hierover in kennis gesteld door de gemeente. 

 

30km zone 

Dhr Deekens doet verslag van de voorlichting welke op 3 november hierover werd 

gegeven. Aan het woord kwam een verkeersdeskundige van de politie. De man gaf 

aan dat 30 km helemaal niet wenselijk is op een doorgaande weg.  

 

Bekend is dat de gemeenteraad op aandringen van de VVD een amendement heeft 

laten opnemen, dat mocht 30km frustrerend werken op de doorstroming van het 

dorp, dan is dit eenvoudig terug te draaien naar de oude 50km situatie. 

 

 



  

  

 

Riool 

Er komen klachten met betrekking tot het stilliggen van het onderhoud van het 

riool om en nabij de Frankendaelstraat, Denneweg.  

 

Mevr Bracht geeft aan dat ze heeft gehoord dat er een meningsverschil tussen 

de gemeente en de aannemer zou zijn.  

VZ gaat hier actie op ondernemen om dit punt helder te krijgen. 

 

E-mail dhr van der Poel (Sandepark) 

De DR heeft van de heer van der Poel welke spreekt namens de 

eigenaren/bewoners van het Sandepark in Groote Keeten, het volgende verzoek 

binnen gekregen; 
 

Bij ons is de gedachte ontstaan dat wij vroegtijdig(er) kennis zouden willen nemen 
van op handen zijnde wijzingen in de gemeente Zijpe in het bijzonder voor het 
gebied Groote Keeten. Dit met de gedachte dat wij enige invloed zouden willen 
krijgen, in de zin van het geven van een reactie voordat gemeentelijke plannen de 
procedure in gaan. Dit met de achterliggende gedachte dat dit 
bezwaarprocedures van onze kant zou kunnen verminderen. Wij begrijpen dat een 
instituut als de Dorpsraad Callantsoog – Groote Keeten bij gemeentelijke  
planvorming als ‘’klankbord’’ kan fungeren, dit is voor ons al reden genoeg om, waar 
gewenst en nodig, hierbij een rol te willen spelen. 
Aldus de heer Van der Poel. 

 

Binnen de raad wordt afgesproken dat dhr van Gaalen als aanspreekpunt zal 

fungeren en namens de DR contact zal opnemen met de heer van der Poel.  

 

Kustverdediging 

Reeds besproken tijdens het inspreken. VZ gaaten mail versturen aan HHNHNK 

waarin verzocht wordt om uitleg te geven, waarom er geen zandsepletie wordt 

uitgevoerd. Ook zal gekeken worden naar een datum voor een eventuele 

voorlichting. Mogelijk iets voor een thema-avond. 

 

Herinrichting Dorpsplein 

VZ heeft telefonisch bericht ontvangen van dhr Koelemey waarin hij heeft 

medegedeeld namens de bewoners aan het dorpsplein een bezwaarschrift bij de 

provincie in te gaan dienen tegen de financiële onderbouwing van dit plan.  

VZ heeft aangegeven dit namens de DR niet te steunen. DR heeft een eigen 

standpunt waarin dit niet past en houdt hier aan vast.  

Er volgt wat discussie over dit onderwerp. 



  

  

 

 

Financiën 

Mevr Bracht wordt gevraagd voor een 2e termijn de functie van penningmeester 

te vervullen,  zij geeft gehoor aan dit verzoek. 

Vervolgens geeft zij aan de rekening van het Dorpshuis te hebben voldaan en 

geeft tevens inzicht in de huidige financiële situatie van de DR. 

 

4 

Verslag vergadering 3 nov 2011. 

Pag 1 Bakker met een hoofdletter 

Pag 2 mevr Visser moet Schilder zijn. 

 

 

5 

Verslag Werkgroepen. 

Diverse onderwerpen zoals Financiën en herinrichting Dorpsplein zijn tijdens de 

mededelingen al behandeld. 

 

 

* Communicatie 

Dhr v/d Zee geeft aan de site weer helemaal up to date te hebben er waren 

wat perikelen met betrekking tot het opschalen in geheugen. 

 

6 

Rondvraag. 

* VZ; 

Voor de vergadering van 12 januari is mevr Tineke Schilder uitgenodigd. 

Moeten we hier een thema-avond van maken voor het hele dorp. Na wat 

discussie wordt besloten eerst het verhaal van mevr Schilder aan te horen 

en dan later te beslissen betreffende een eventuele thema-avond. 

 

* Mevr Bracht; 

- dhr van Ravenzwaaij staat nog steeds op de verzendlijst. Moet dit zo 

blijven nu hij geen lid meer is. VZ hij gaat naar het subbestand we 

moeten hem niet meer lastig vallen met interne zaken. 

 

- N9 afslag Callantsoog:  

Het is mevr Bracht opgevallen als je deze afslag neemt en na de 

rotonde de kluft afrijdt, dat je een zwart gat in rijdt wat niet veilig 

overkomt. VZ gaat poolshoogte nemen. 



  

  

 

 

* Dhr van Gaalen;  

- Met betrekking tot de rekening van het Dorpshuis, moet het 

wantrouwen uit de lucht. VZ geeft aan dat het gesprek gaat worden 

gevoerd. 

 

- De volgende vergadering geeft dhr van Gaalen aan niet aanwezig te 

zijn. 

 

* Mevr Mooij;  

Verlichting parkeerterrein Groote Keeten brandt s’nachts 100%. VZ neemt 

contact op met de gemeente ivm de 50% regeling. 

 

VZ; maakt conceptbrief officiële overdracht verlichting kerktoren. 

 

* Nabrander: 

dhr Deekens; op het Dorpsplein komen dit jaar 3 kleine kerstbomen en 1 

grote Boom met led-verlichting. 

 

Dhr. Tepas sluit de vergadering om 21.38 uur en wenst een ieder wel thuis en 

bedankt allen voor hun inzet. 

 

De volgende vergadering is op 12 januari 2012 om 19:30 uur 

Callantsoog, 11 november 2011 

Nico van Ammers



  

  

 


