
Info Stichting Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten. 

 
JAAROVERZICHT 2006. 
 

Zoals ieder jaar een overzicht van de onderwerpen, waarmee de Dorpsraad zich heeft bezig 

gehouden in het afgelopen jaar. 

 

Kustverdediging: de Dorpsraad heeft sinds jaren zitting in de werkgroep kustvisie 2050 van de 

provincie Noord-Holland. 

Mede door hun inzet is er nu gekozen voor een zachte kustversterking voor de kust van 

Callantsoog en Groote Keeten, bestaande uit een verbreding van het strand met 200 m. 

 

Verkeersveiligheid: het uitzicht vanaf de uitrit van het Jewelplein naar de Jewelweg is sterk 

verbeterd, nadat de Dorpsraad in overleg is gegaan met de nieuwe eigenaar dhr. Kist van het 

pand op deze hoek. 

 

Hondenpoep: het project hondenpoepautomaten is afgerond, na de proef periode zijn in de 

tweede fase, samen met de stichting ,,Innovatief Zijpe” en de gemeente Zijpe de laatste 

automaten geplaatst. 

 

Water overlast: de wateroverlast op de Jewelweg ter hoogte van de huisnummers 1 en 3 

bestaande uit grote plassen na regenval, is op verzoek van de Dorpsraad door de gemeente 

opgelost. 

 

Rondweg Groote Keeten: de rondweg is voltooid, en de Dorpsraad heeft zijn ideeën ingebracht 

bij de ontwikkeling van het plan. 

Vooral de veiligheid van fietsers en voetgangers hebben we zwaar laten wegen. 

 

Vervuiling: na de Strand-6-daagse bleek het V.V.V.- bosje als openbaar toilet gebruikt te zijn, de 

Dorpsraad heeft de gemeente gevraagd om dit zo snel mogelijk op te laten ruimen, dit is ook 

direct uitgevoerd. 

 

Internet: de Dorpsraad heeft een site geopend, http://www.dorpsraad.callantsoog.tk/ waarop 

diverse info is te vinden, zoals de verslagen van de maandelijkse vergaderingen, samenstelling 

werkgroepen, projecten, enquête Dorpsplein, etc.  

 

Lantaarnpalen: op verzoek van de Dorpsraad heeft de gemeente drie lantaarnpalen geplaatst aan 

het einde van de Franckendaelstraat. 

Het plaatsen van de lantaarnpalen moet het onveilige gevoel van de bewoners in de buurt 

wegnemen. 

 

De verlichting van de kerktoren heeft ook in 2006 weer gebrand. 

 

In het kader van de Landelijke Vrijwilligersdag zijn dit jaar de leden van de Dorpsraden in het 

zonnetje gezet door de Gemeente Zijpe. Alle leden hebben een oorkonde ontvangen en een 

bloemetje. 
 

 


