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Notulen vergadering 3 februari 2011 
 
Inspreek halfuurtje 
Als eerste krijgt mevr R. Baars het woord: 
Mevr Baars  spreekt haar zorg uit over de ophanden zijnde verandering van de 
Dorpsweg/Dorpsplein naar 30 km per uur en de daarmee gepaard gaande 
veranderingen alsmede de verandering van de kruising Abbestederweg/Duinweg. 
“Ons belang is dat deze route de doorgaande weg door Callantsoog blijft en dat het 
eerste gedeelte 50 blijft”. Vz Tepas legt de huidige stand van zaken uit mbt de 
verkeerssituatie en de visie van de gemeente. Legt ook uit dat de gemeente even pas 
op de plaats maakt en wacht op een nieuw plan/wensen vanuit de gemeenschap. Vz 
belooft dit onderwerp mee te nemen naar het overleg met de gemeente en zal ook de 
ondernemersvereniging over dit onderwerp benaderen. 
 
Ook spreekt mevr Baars haar zorg uit over de huidige stand van zaken mbt de 
groenvoorziening op het dorpsplein dit kan veel frisser en fleuriger. VZ In het overleg 
zal ook de groenvoorziening van het dorpsplein worden meegenomen. 
 
Inspreker dhr Drieënhuizen: 
- sluit zich aan bij mevr Baars en spreekt zijn zorg uit over het mogelijk verloren gaan 
van het doorgaande karakter van de dorpsweg.  
 
-merkt tevens op “of de Dorpsraad” nog wel bestaat omdat de site niet is bijgewerkt. 
VZ geeft uitleg. 
 
-Spreekt zijn zorg uit over het schrappen van een openbaar toilet 
Uit het herinrichtingsplan van het dorpsplein. VZ geeft aan dat hier het laatste woord 
nog niet over gesproken is en ook dit punt meeneemt. 
 
Einde inspreek half uurtje. 
 
1. Opening van de vergadering door de VZ 
Aanwezig: Tepas (VZ), dhr’n Landman, van Ammers, De wind, Klijn, Deekens, van der 
Zee, Mevr Mooij en ten Boekel 
 
Afwezig: dhr den Hollander, van Gaalen, Meyer en mevr Bracht. 
 
Insprekers: dhr P. Drieënhuizen en mevr R Baars 
 
2. Vaststellen agenda 
mevr Mooij merkt op dat de verkeerde agenda in de omroeper stond afgedrukt. VZ 
geeft aan dat hij wel de juiste heeft opgemaakt. De fout moet bij de dorpsomroeper 
liggen. Aanvulling secr 4 feb. geverifieerd dat de juiste is verstuurd naar de omroeper.  



  

  

 
3.mededelingen: 
VZ merkt op dat de voorheen erg hoge verkeersplateaus op de Abbestedeweg richting 
Oosterweg vrij vlak zijn afgeschaafd, ea zal te maken hebben met de reparatie van de 
vorstschade. 
 
Vz doet verslag van de afgelopen raadsvergadering. 
 
-Er is uitleg gegeven over het ECN Petten icm de hoge fluxreactor. Vz verhaalt over 
het wel en wee van de reactor. Mevr Mooij haakt hierop aan of het mogelijk is om een 
in het verleden gepland werkbezoek alsnog te realiseren. 
 
-Hvc gaat investeren in een windmolenpark in de Dollard. Vergadering discussieert 
kort over het windbeleid. 
 
-Petten aan zee is besproken; voorlopig gaat dit uit het masterplan. 
 
-Inspraak klimaatvisie: Vz leest ‘met toestemming’ de reactie van dhr Klijn voor. 
Tevens leest de Vz de reactie voor welke namens de dorpsraad wordt verzonden. 
Hierin wordt oa de visie op wind en zonne-energie verwoord alsmede een advies aan 
de gemeente om op dit gebied de samenwerking te zoeken met partners ook 
commerciële partners kunnen een optie zijn. VZ stuurt deze reactie nog rond. 
 
-Mevr Mooij vraagt of het verlichtingsplan is opgestuurd. Vz dit is positief. 
 
-Overlast van dorpsjeugd. Uit respons van de overige dorpsraden binnen de 
gemeente Zijpe, blijkt dat dit kennelijk alleen op Callantsoog voorkomt. 
Vz leest de reactie van de DR voor welke zal worden verzonden, nav van de brief van 
dhr Vonk over overlast door de jeugd. 
 
-Dhr van Ammers doet verslag van de thema-avond ouders-jongeren en de gemeente 
Zijpe welke door de gemeente is geïnitieerd en de link naar positief opvoeden. Geeft 
aan dat deze avond een redelijk besloten karakter had maar de gemeente wil dit nog 
een keer in een grotere setting doen. 
 
-Dhr landman leest de reactie namens de Dorpsraad voor mbt het onderwerp 
openstelling en toegankelijkheid van Natuurgebieden welke naar de stichting 
Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland, zal worden gestuurd.  
 
-Vz heeft contact gehad met het hoogheemraadschap (HHR) mbt de keien welke altijd 
voor de strandopgang aan de Voordijk liggen (biggenruggen). Deze Biggenruggen zijn 
verplaats. HHR zegt dat dit een aangelegenheid voor de Gemeente is. Bel en herstel 
kan hiervoor gebeld worden. VZ onderneemt actie. 
 
4. Bespreken notulen  
-Notulen 2 december 2010; goedgekeurd 
-Notulen 13 januari 2011; goedgekeurd 
 
5. Werkgroepen 



  

  

-Callantsoog al reeds besproken tijdens het inspreken. VZ vraagt of iemand straks 
namens de DR input wil verzorgen als de herinrichting van het Dorpsplein weer vlot 
wordt getrokken. Dhr Klijn zal deze taak primair op zich nemen en de VZ en dhr van 
der Zee Secundair. 
 
-Senioren; reeds besproken tijdens het inspreken van dhr Drieënhuizen 
Hierop aansluitend. In de omroeper heeft een oproep gestaan. In de omroeper heeft 
een oproep gestaan namens de 50+ soos om rond de jeu de boules baan een stukje 
organisatie neer te zetten. 
 
-Jeugd; brief over dit onderwerp wordt opnieuw naar de leden verstuurd. 
 
6. Kascommissie verslag controle 
Dhr Deekens doet verslag namen de commissie en geeft aan dat de kas klopt met de 
opmerking dat de algemene reserves niet te hoog moeten oplopen. Er worden vanuit 
de vergadering diverse alternatieven aangedragen om hier iets maatschappelijks mee 
te doen. 
 
7. In en uitgaande stukken 
Inkomende brieven: 
A ;  Brief van vrijwilligerspunt Zijpe, opgave cursus vergaderen en notuleren. 
B ;  Brief beëindiging Primo. 
C ;  Brief gemeente bijeenkomst ouders jongeren Zijpe.  
D :  Brief Jongejan en Partners administratie kantoor om de administratie van de  
      Dorpsraad te verzorgen.  
E :  Uitnodiging mbt de herinrichting van de Jewelweg ontvangen van dhr Kruier  
      voor voor 21 feb 2011. VZ gaat hier naar toe. 
 
Uitgaande brieven: 
A;  Brief aan gemeenteraad Zijpe, niet in behandeling nemen reactie ruimtelijke  
     ordening. 
B;  Mail bel herstel reparatie lamp voetbalveld en elec. kast. 
C;  Mail bel herstel vervanging vuilnisbak langs de Westerduinweg ter hoogte van  
     parkeerplaats tussen Stolperweg en Goverskluft. 
D;  Brief aan Landschap N-Holland en Ver Natuurmonumenten over openstellen  
     terreinen, (Adam maakt concept). 
 
8. Nieuwe Vice-voorzitter 
Nu dhr van Ravenzwaaij geen lid meer is van de dorpsraad, moet er een nieuwe Vice-
voorzitter worden aangesteld. Mevr Mooij neemt deze taak op zich. Mbt de bij deze 
taak horende eventuele administratieve zaken gaat zij ondersteuning krijgen vanuit de 
vergadering op de momenten dat dit nodig is. 
9. Rondvraag 
Dhr de Wind:  
-wat bedoelt men met het pad Kiefteglop-Zeeweg: Vz het voetpad tussen 
de parkeerplaats Kiefteglop en de zeeweg welke in de herinrichtingsplannen een 
opwaardering krijgt zodat het een prominentere rol krijgt in de ontsluiting naar de 
zeeweg in casu het Dorpsplein 
 



  

  

-Is het misschien mogelijk om het openbaar-toiletplan samen met de andere 
dorpsraden in te schieten bij de gemeente om meer draagvlag te krijgen. VZ geeft aan 
hoe dit moet worden ingeschoten. Het is tevens van belang om mbt dit onderwerp de 
SIZ (stichting innovatief Zijpe)te consultere over hun standpunt.  
Dhr v/d Zee geeft als opmerking om evt een projectplannetje mee te sturen dat komt 
vaak wat draag krachtiger over. 
 
Mevr Mooij: 
-Sjors van Ee heeft aangegeven geen agenda meer te krijgen van onze 
vergaderingen. Er volgt een wel/niet discussie. De site wordt zo zsm weer up-to- date 
gemaakt en deze zal in deze behoefte voorzien. De vergaderdata en de agenda’s 
worden sowieso gepubliceerd in de dorpsomroeper. 
-De weg bij de Voordijk kan beter verlichting gebruiken. VZ Bel-Herstel bellen 
-Humanitas bakken zijn weg, VZ deze komen terug. 
-Grofvuil aanmelden; dit moet tot in de detail, kan dit niet eenvoudiger,  bijv. niet meer 
aanmelden via de site bij de Gemeente, maar een vaste ophaaldag, bijvoorbeeld 1 
keer per 2/3 maanden. Vz Dit is misschien een onderwerp voor het voorjaarsoverleg. 
-Verzoek aan de gemeente om het nieuwe adres van het secretariaat door te geven. 
 
Dhr Deekens 
-Maakt zich zorgen over de sloop en nieuwbouw van de Hoko en daarmee gepaard 
gaande belasting van de infrastructuur, alsmede verkeerd gebruik van het dorpsplein. 
De Vergadering deelt deze mening.  
 
Mevr ten Boekel 
-De Stuyvezandeweg heeft een parkeerprobleem er zijn momenteel gezinnen waar 
men 5 auto’s in gebruik heeft, wat resulteert tot dichtslibben van de weg. VZ beaamt 
dit en geeft aan dat dit een bekend gegeven is waar vooralsnog geen oplossing voor 
is. 
-Op het kerkplein is geen voorziening om fietsen te stallen. Vz om fietsers tegemoet te 
komen zijn 50 meter verder op het Dorpsplein stallings faciliteiten gemaakt. 
-Kinderen die in het Fletcher-hotel willen gaan zwemmen worden weggestuurd. Dit 
zou te maken hebben met de jaarlijkse bijdrage/subsidie van de gemeente welke het 
zwemmen faciliteert. VZ zoekt uit hoe deze regeling in elkaar steekt. 
 
VZ dankt iedereen voor zijn komst en wenst iedereen wel thuis 
 
22:05 uur einde vergadering 
Volgende vergadering 3 maart 20



  

  

 


