
 Verslag van de dorpsraadvergadering op 13 december 2007  

Aanwezig: Dhr. Q. Tepas, dhr. G. den Hollander,  mevr. B. Bracht, dhr. M. de Wind, dhr. C. 

Ravenzwaaij, dhr. G. de Haan, dhr. R. van der Zee, dhr. A. Landman. 

Op uitnodiging: dhr. W. van Veen, wijkagent. 

Belangstellenden: dhr. T. Deekens. 

Afwezig: mevr. A. Mooy (vakantie ). 

Voorzitter Tepas opent en geeft het woord aan de heer van Veen. Door promotie van John Kool 

is hij de agent die o.a. Callantsoog onder zijn hoede krijgt. Hij was reeds bekend met de gem. 

Zijpe ( Petten en ’t Zand) en heeft daarna in Schagen gewerkt en een tijd bij de zware 
criminologie. Daarna altijd werkzaam geweest in Zijpe.  

Collega’s zijn Holswilder ( jeugd ) en Stoop ( Harenkarspel en Zijpe). Collega Vriesman richt haar 

werkzaamheden voor een belangrijk deel op de campings. Over de bereikbaarheid van de politie 
en de aanwezigheids uren, dit bij calamiteiten, worden we nog geïnformeerd. 

Er wordt actie ondernomen t.a.v. de camper op de parkeerplaats bij de Kolfweid. 

Op de vraag van mevr. Bracht of dit ook gaat gelden voor de campers die met regelmaat, illegaal, 

op de parkeerplaats Abbestede aan de Duinweg staan luidt het antwoord dat daar weinig actie op 
ondernomen gaat worden. Geen prioriteit. 

4 ) Dhr. Deekens meldt dat de kruising Zuidschinkeldijk- Zeeweg een gelijkwaardige kruising is 

geworden. Het lijkt hem er niet veiliger op geworden te zijn. Bovendien staan de 

voorrangsborden er nog. Dhr. Tepas weet dat men nog niet helemaal klaar is met de 
herinrichting. 

Dhr. Deekens nodigt de leden van de Dorpsraad uit om morgenavond aanwezig te zijn bij het 

aansteken van de 1000 lichtjes van de kerstboom op het Dorpsplein. Dit initiatief van de 

ondernemers krijgt heel misschien volgend jaar uitbreiding met een heuse kunstijsbaan. Deze 
mooie mededelingen aan het eind van 2007 worden met waardering aangehoord. 

5 ) Over de mededelingen zijn geen vragen. 

Dhr. Tepas deelt mee dat: 

- De fietsrekken op het Dorpsplein t.z.t. geplaatst gaan worden. 

- Over Veelkleurig Groen wordt volgend jaar vergaderd in Oudesluis. Hierbij wordt mogelijk ook 
de Dorpsraad ’t Zand uitgenodigd.  

- Hij is op 22-11 naar het gezamenlijke overleg van de Dorpsraden geweest. Er heerst onvrede 

over de positie van de Dorpsraden t.o.v. de gemeentelijke instanties. Het is onduidelijk waar de 

Dorpsraden invloed op kunnen uit oefenen en waarop niet. De ene keer wordt ze wel om advies 



gevraagd en andere malen laat men ze links liggen. De gemeente gaat een protocol opstellen 

zodat hieromtrent duidelijkheid wordt geschapen. 

Dhr. van der Zee weet dat in onze statuten staat dat de Dorpsraad gevraagd of ongevraagd 
advies geeft. 

 Dhr. Tepas meldt opvattingen die komen uit de enquête gehouden door de Dorpsraden. 

- De speeltoestellen in het dorp worden goed bij gehouden. Op het Dorpsplein zouden er ook 
moeten staan maar dat wordt bekeken bij de herinrichting van het plein. 

- Er komen toch zebrapaden ook bij die herinrichting. Het plateau bij de Kieftenglop wordt zelfs 
één groot zebrapad. 

- De rare versmalling van het voetpad bij de kruising Zeeweg-Zuidschinkeldijk komt doordat er 
een paar grondeigenaren dwars liggen. De gemeente neemt juridische stappen. 

- De problemen bij de herinrichting achter Desto zijn keurig opgelost. 

Dhr. de Wind doet kort verslag uit de bijeenkomst van de commissie B.O.S.Z.: 

Het drank en drugsprobleem is ook in de gem. Zijpe groot en zeer moeilijk aan te pakken. De 

grootste verantwoording ligt ook hier bij de ouders. In Callantsoog/Groote Keeten is op dit 
moment niet echt een probleem. Er zijn geen concrete standpunten in genomen.  

Dhr. van Ravenzwaaij is naar de raadvergadering geweest op 11 dec.. Burg. Apeldoorn zal begin 

2008 haar werkzaamheden hervatten. Afscheid werd genomen van tijdelijk burgemeester de 
Winter. 

De nieuwe coördinator van het S.I Z. is Jolijn van Dijk. Zij zal worden uitgenodigd om t.z.t. een 
vergadering van de Dorpsraad bij te komen wonen. 

6 ) Groote Keeten: De werkzaamheden aan het fiets/wandelpad naar de Abbestedeweg vorderen. 

Dhr. Hollander doet kort verslag over de gehouden ateliers in het kader van de kustverdediging. 
Zie ook http://www.kustopkracht.nl/ 

Senioren: Van Zorg over zorg is niets vernomen. Er is ook niemand naar toe geweest. 

Communicatie: Het is wenselijk dat de notulen eerder op de site van de Dorpsraad worden 

gepubliceerd. Het volgende wordt afgesproken: de maker van de notulen mailt ze naar de leden. 

Deze dienen binnen drie dagen te reageren. Hierna kan de voorzitter ze gereed voor publicatie 

verklaren. De officiële bespreking en het accorderen gebeurt dan alsnog in de eerstvolgende 

vergadering. Mevr. Bracht gaat verder met het vervolmaken van de index van de verslagen en 
stukken van de Dorpsraad door de jaren heen op onze site. 

Infoborden: Het Hoog Heemraadschap heeft toestemming tot het plaatsen van het bord op de 
Zijperzeedijk. Dit wordt groots aangepakt met het aanbrengen van een apart talud. 

 



Kerknollen: Er is geen mogelijkheid de tuintjes weer in ere te herstellen. Dhr. van der Zee weet 

een club, Vrijwillig Landschapsbeheer, die misschien mogelijkheden weet om de tuintjes weer in 
orde te maken. 

Dorpsplein: De werkgroep heeft de gemeente verzocht een presentatie te mogen houden. Er is 

een bijeenkomst met de Grontmij. Geweest. Een vrijblijvende visualisatie is gemaakt: zo zou het 
kunnen. Proberen medio januari contact te krijgen met de gemeente zodat de Werkgroep zich 

beter kan profileren. Geen uitgewerkte plannen presenteren. Brainstormen over de ideeën. Er 

begint meer consensus te komen in de Werkgroep. Het probleem om e.e.a. te gaan verwezenlijken 

ligt op dit ogenblik bij de organisatie binnen de overheden. Volgend jaar moet de Werkgroep een 

officiële status krijgen zodat beter overlegd kan worden met de diverse partijen. Dhr.Tepas 

vraagt zich af of het zinvol zou zijn dat naar het jaarlijkse overleg met de wethouders ook dhr. 

van Ravenzwaaij mee gaat. Door het officieel in te brengen zou er een officiële status kunnen 

ontstaan. De heren Tepas en van Ravenzwaaij gaan hierover beraadslagen om de strategie te 
bespreken. 

Huwelijkslocaties: De eigenaar van de Vijverhut, de heer Dortmund, heeft een aanvraag 

ingediend om zijn uitspanning als huwelijkslocatie te mogen laten dienen. Een eerder verzoek is 

destijds door de heer Schaatsenberg afgewezen. Mevr. van Bracht dient een nieuwe aanvraag in 

waarbij ze zal verwijzen naar dat eerdere verzoek, al weer twee jaar geleden. Zij zal vragen of 
de inzichten gewijzigd zijn. 

7 ) Notulen 8-11-07 gaan naar vergadering januari 2008. Het jaaroverzicht vervaardigd door de 
voorzitter gaat naar de Omroeper. 

8 ) Dhr. de Haan heeft een brief over de plaatsing van AED’s uit laten gaan. ( Zie lijst uitgaande 

stukken). Dhr. Spanjaard heeft hierop gereageerd. Er komt een bijeenkomst in januari met de 

van belang zijnde disciplines ( politie, brandweer, EHBO ) om de situatie te bespreken en plannen 
te maken. 

9 ) De notulen gaan naar de leden als mede naar de gemeenteraadsleden, college B & W, 
fractievoorzitters. Zie ook de opmerkingen over de notulen bij punt 6 onder: communicatie. 

Pagina 2 punt 5 van het HH reglement: de zittingstijd van de leden te wijzigen van 3 naar 4 jaar. 

Over deze cyclus van aftreden moet een rooster worden gemaakt. 

Dhr. Tepas maakt een voorstel van de nieuwe versie van het HH reglement. 

10) Geen ideeën ingediend. 

11) Dhr. Landman: een attentie namens de Dorpsraad zenden bij de herintreding van 
burgemeester Apeldoorn 

Dhr. Deekens wenst, mede namens de ondernemersvereniging, de leden van de Dorpsraad mooie 
kerstdagen en een gelukkig 2008 toe. 

Dhr. van Ravenzwaaij: Er is veel te doen over de SETA. De kans bestaat dat de SETA de 
voorbode is van een op handen zijnde fusie tussen een aantal gemeenten. 



Dhr. Tepas stelt voor dit ter sprake te brengen bij de gezamenlijke vergadering van de 

dorpsraden als het te formuleren protocol aan de orde is. 

Dhr. de Haan: Heeft vernomen dat het huisjespark in de Boskerpolder naar een andere lokatie 

zou gaan. Tussen de Mineweg en camping Callasande. Bron is min of meer als betrouwbaar te 

beschouwen. 

Dhr.van der Zee: Het adres van onze website op ons briefpapier e.a. officiële papieren van de 

Dorpsraad vermelden. 

Dhr. van Veen: Wil proberen zeker 1 x per 3 maanden bij een vergadering van de Dorpsraad 
aanwezig te zijn. 

Dhr. Tepas vraagt om toestemming om de heer R. van Egmond gelegenheid te geven zijn 

bouwplannen aan de Dorpsweg (voormalige locatie Dixiebar) uit een te zetten. De wethouder 

heeft dat aan de heer van Egmond verzocht. Het is weliswaar een private zaak maar juist daarom 

is het toe te juichen dat er tekst en uitleg wordt gegeven. Dit zal gebeuren bij de vergadering in 
januari bij punt 3: het inspreken van een belangstellende. 

De voorzitter bedankt de leden voor hun inzet in het afgelopen jaar. Hij is zelf blij te knoop te 

hebben doorgehakt om nog een periode door te gaan. Hij raad alle leden van de Dorpsraad aan 
een opvolger te zoeken als hun aftreden aan de orde komt. 

De volgende vergadering is op 10 januari 2008. 

Deze notulen zijn gemaakt door Adam Landman. 


