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                 Jaaroverzicht 2011 Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten. 

 

Zo als ieder jaar een overzicht van plannen en activiteiten die in het afgelopen jaar zijn afgerond, of 

waar de dorpsraad aan deelneemt. 

 

Dorpsplein; na de uitslag van een haalbaarheidsonderzoek heeft de Gemeente Zijpe besloten dat er 

geen ondergrondse parkeerplaats onder het dorpsplein zal worden gebouwd. 

Na een nieuwe ronde van inspraak door de bewoners en overleg met de klankbordgroep is het defini-

tieve ontwerp vastgesteld. Een aantal wensen wordt hier in opgenomen, openbaartoilet, fietsenstalling 

oostzijde, verbreden voetpad zuidzijde en verwijderen muziekkoepel verhoging. 

 

Overlast jeugd; samen met de Gemeente Zijpe en omwonenden van het uitloopgroen in de wijk Uyter-

land heeft de DR een aantal problemen in kaart gebracht, en te nemen maatregelen voorgesteld 

(verlichting, afsluitingbalk enz). 

Er is een BBQ avond belegd waar alle betrokken partijen zijn uitgenodigd, helaas liet de jeugd het 

afweten. 

 

Jewelweg; er heeft overleg met de Gemeente Zijpe plaats gevonden over de herinrichting Jewelweg. 

Vanwege de 30km inrichting volgens Duurzaamveilig worden er fietsbanen en versmallingen aange-

bracht, zodanig dat het zwaarverkeer geen hinder onder vindt. 

De DR heeft aangegeven dat de voetgangeroversteekplaats gehandhaaft moet worden.  

Tevens wordt het voor zwaarverkeer onmogelijk gemaakt om de Stuyvezandeweg in te rijden van af 

de Jewelweg. 

 

Vijver; de vijver aan de Duinroosweg heeft op verzoek van de dorpsraad onderhoud aan de beschoeing 

gehad, ook is de Gemeente verzocht om een vissteiger te plaatsen, dit op verzoek van het gehandicap-

tenplatform.  

 

Stedebouwkundige visie; de DR heeft een reactie gegeven op de stedebouwkundige visie van Previnai-

reweg/Zeeweg en Stuyvezandeweg. 

 

Kruising Dorpsweg/Duinweg en Abbestederweg; de DR heeft samen met de ondernemers vereniging 

een wijziging van deze kruising voorgesteld aan de Gemeente Zijpe. Deze recontructie is nog een 

maatregel in het kader Duurzaamveilig, waarbij de DR en ondernemers nog niet tot een eensluidend 

standpunt waren gekomen. Voetgangers en fietsers gaan op een punt de Duinweg over steken. 

 

Stolpen; over de tijdelijke verkeerssituatie bij de Stolpen heeft de DR contact opgenomen met de 

Gemeente Zijpe, omdat de tijdelijke maatregelen een gevaarlijke situatie opleverde voor onze in 

Schagen op schoolgaande jeugd. De Gemeente heeft de klacht over gebracht aan Rijkswaterstaat en 

de uitvoerder, waarna maatregelen ter beveiliging zijn genomen. 
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Brand; na de brand bij Horsecare en de klachten over de watervoorziening voor het blussen, heeft de 

DR contact opgenomen met de Gemeente Zijpe. De DR heeft verzocht om het aantal brandkranen te 

verhogen en de juiste capaciteit te geven.  

De Gemeente heeft toegezegt dit in 2012 uit te voeren. 

 

Herindeling; de Dorpraden van de nieuw te vormen Gemeente, hebben gezamelijk de randvoorwaarden 

voor het functioneren van de Dorpsraden besproken. Het aanstellen van een ambtenaar als contact-

persoon tussen de gemeente en de Dorpsraden, en het sluiten van een convenant waarin de kaders 

vastgelegd worden waar binnen de Dorpsraden werken. 

 

Verkeersmaatregelen; de doorgaand weg Dorpsplein en Dorpsweg zijn voorzien van rode vlakken op de 

kruisingen, tevens zijn deze gelijkwaardig geworden ( rechts heeeft voorrang). 

Ook deze maatregelen vloeien voort uit Duurzaamveilig en het invoeren van de 30km. 

De DR is geen voorstander van de ingevoerde 30km over deze doorgaande route, omdat het een 

doorgaande route betreft kunnen maatregelen die bij de 30km inrichting behoren een blokkade 

vormen  voor het doorstromen  van het verkeer.  

Voetgangeroversteekplaatsen moeten na de reconstructie van het plein blijven, de DR heeft dit 

standpunt altijd ingenomen.  

 

 

Riolering; het riool krijgt onderhoud nabij Jewelweg/Brederodestr en Frankendaelstr, de werkzaam-

heden liggen al enige weken stil, de DR heeft de Gemeente gevraagd naar de reden. 

 

 

De leden van de Dorpsraad wensen u fijne feestdagen toe, en hopelijk zien wij elkaar op het spreek-

uur van onze maandelijkse vergadering. 

 

Data maandelijkse vergadering 2012; 

Januari 12- februari 02 - maart 01 - april 05 - mei 03 – juni 07 – september 06 – oktober 04 –  

November 01 – december 06.  

 

Namens de Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten, 

Quirien Tepas vz. 
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