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Aanwezig: Quirien Tepas; Cees van Ravenzwaaij; Adam Landman; Rob van der Zee; 

Marco de Wind; Peter Klijn; Betty Bracht; Ger de Haan ( tot 20.00 uur). 

Op uitnodiging: Jolijn van Dijk 

Belangstellenden: P. van Gosliga; C. Schagen; Th. Janson; John Strikwerda; P.Drieenhuizen; 

T. Roetink; N. Vuyk; Herman Leguit; Kees Baars; Lidia Dijkstra; Adriaan Staats; Corrie 

Oudhoff; George van Ee. 

Afwezig met kennisgeving: Anneke Mooy; Gilles den Hollander 

Voorzitter Tepas opent en is blij met zoveel belangstellenden. Hij verwelkomt Jolijn van 

Dijk. Zij is de nieuwe coördinator van Stichting Innovatief Zijpe. Zij geeft een korte schets 

van wat het SIZ is en noemt een paar voorbeelden ter illustratie van werkzaamheden en 

belangen. De betekenis van het SIZ voor de gemeente en dat het SIZ open staat voor inbreng 

van ideeën en projecten. De stichting is bereikbaar op: http://www.zuiverzijpe.nl/; E-mail 

adres: info@zuiverzijpe.nl; tel.: 06-22191144. 

4 ) Vragenuurtje: 

Dhr: Gosliga: Wat is er bekend over de plaatsing van de KPN mast aan de Abbesteder.weg  

Dhr. Tepas: Weinig. Er zijn contacten gelegd met de actiegroep Jewelplein. 

Dhr. Gosliga: Is er al zicht op verbetering van de situatie rond de vijver aan de Denneweg. 

Dhr. Tepas: De gemeente heeft dit in het werkplan van hun Groenkalender opgenomen. 

Dhr. Gosliga: Hoe staat het met de ontwikkeling van zomerwoninkjes tot betere behuizingen 

voor de recreanten. 

Dhr. Tepas: Politiek en ondernemers zijn in vergaand overleg over ruimte en opwaardering 

van de woninkjes. Aandacht is gericht op verbetering van kwaliteit niet op kwantiteit. 

Dhr. Gosliga: Vraagt zich af waar de folder over het vestigen van een sportschool vandaan 

komt. Hij vindt initiatieven zonder duidelijke namen die er aan verbonden zijn een beetje 

kwalijk. 

Dhr. Tepas: Weet niet waar dit vandaan komt.  

Niemand in de vergadering kan er duidelijkheid over verschaffen. 

Dhr. Schagen: Zorgen over broedplaatsen vogels i.v.m. het snoeien van gemeente. 

Dhr. Tepas: Er zijn goede afspraken over gemaakt. 
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Dhr. Schagen: Kan er aandacht besteedt worden aan de onveilige verkeerssituatie bij de 

Correljestraat/ van Brederodestraat. Bij het brengen en ophalen van de schoolkinderen is er 

een wirwar van auto’s. Ouders nemen het niet zo nauw met de parkeerregels en te geven 

voorrang. Kan er geen bord geplaatst worden. 

Dhr. van Ravenzwaaij: Borden plaatsen heeft weinig zin Men kijkt er niet naar. 

Dhr. Tepas: In de gemeenteberichten, zie Schager Weekblad, staat dat er eerder 

verkeersborden weggaan. Dit i.v.m. de komende plannen voor het instellen van een 30 km 

zone in het dorp. Zoals al vaker gezegd is ligt het probleem eigenlijk bij de ouders van de 

schoolgaande kinderen. In plaats van de kinderen lopend of op de fiets naar school te brengen 

nemen ze te gemakkelijk de auto. 

Dhr. Staats: Wil de woning aan de Zeereep ( achter het hoekpand van voorheen Schaap) 

vergroten, of eigenlijk nieuwbouw plegen. Toestemming van de gemeente gaat zeer 

moeizaam. Heeft te maken met de recreatiebestemming van het pand. Wanneer komt de 

beleidsnota uit v.w.b. regels voor uitbreiding en/of bouwen. 

Mw. Oudhoff: Nota is in voorbereiding. Trend is om de oppervlakte van 100 naar 120 te 

laten gaan. 

Dhr. Tepas: Wendt u zich tot de gemeente. Maak gebruik van de mogelijkheid tot inspreken 

bij de commissie vergadering. 

Dhr. Janson: Komt er nog een zebrapad bij de oversteekplaats Kiefteglop. 

Dhr. Tepas: Wordt voor de zomer nog gerealiseerd met nog andere voorzieningen op die 

plek. Er is verzocht om een tijdelijk verkeersbord te plaatsen bij de kruising Zeeweg-Zuid 

Schinkeldijk. 

Dhr Drieënhuizen: Laat de ambtenaar, die nu is vrijgesteld van het innen van 

hondenbelasting, de stront van die viervoeters in het dorp opruimen. Het wordt van kwaad tot 

erger.  

Dit vormt aanleiding tot een discussie over het gedrag van hondenbezitters.  

Dhr. Tepas: Spreek die mensen er op aan als ze hun hond laten poepen en de stront laten 

liggen. Meer kunnen we echt niet doen.  

Dhr. Drieënhuizen: Heeft de indruk dat de gemeente wat al te gemakkelijk denkt over aanpak 

en handhaving van orde en netheid in Callantsoog. 

5 ) Mededelingen en overleg gemeente: 

 Er komen twee fietsenrekken op het Dorpsplein. Locaties: t.o. het Chinese restaurant en bij 

IJsje Prima. Realisatie: eerste kwartaal 2008. 

De parkeerplaats Voordijk krijgt een nieuwe indeling. Er komen parkeervakken en de rijpaden 

worden ingelegd met grastegels 
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Parkeerplaats Kiefteglop krijgt een tijdelijke indeling tot er voldoende geld is voor de 

definitieve oplossing. 

Voor de jeu de boules baan is nog een locatieonderzoek gaande. 

De glascontainers aan de Jewelweg gaan ondergronds. Dhr. Tepas gaat nog eens verzoeken 

om ook de kleding- en papiercontainer ondergronds te maken. 

De eerste fase van de aanpak wateroverlast Uiterland is succesvol verlopen. Omdat voldoende 

gelden ontbreken om de wateroverlast Frankendaalstraat en Sinckelsant ook meteen goed aan 

te pakken wordt daar eerst begonnen met een peilonderzoek. 

Op de Goverskluft wordt een blikvanger geplaatst. 

Het niet overal hoorbaar zijn van de sirene op 7 januari was te wijten aan de harde wind. 

Er komt eerst een inventarisatie van gegevens die op de elektronische infozuilen zou kunnen 

en/of moeten komen alvorens wordt besloten welk type aangeschaft gaat worden. Dan wordt 

er eerst één uitgezet in een proefgebied. Dhr. van der Zee vraagt zich af of het niet zinnig is 

een combinatie te maken met de in ontwikkeling zijnde Kust Informatie Zuil. 

In het kader van Veelkleurig Zijpe is eer een bijeenkomst geweest in Oudesluis. Doel is te 

bekijken hoe een gewenste indeling per woongebied ingevuld zou kunnen worden. Waar dus 

de accenten zouden moeten komen v.w.b. woon-, weide-, industrie-, recreatie- en 

watergebieden. Het, uitgebreide, verslag van deze bijeenkomst komt op de site van onze 

Dorpsraad: http://www.dorpsraadcallantsoog.tk/ . 

6 ) Verslag diverse werkgroepen: 

 Groote Keeten: Uitkijktoren is vernieuwd. Verplaatsing park Boskerpolder blijkt een gerucht. 

Kustverdediging: Via de media bemerken we meningsverschillen tussen Rijkswaterstaat en 

Hoogheemraadschap.  

Callantsoog: T.a.v de herindeling van het Dorpsplein heeft de wethouder toegezegd dat er een 

vertegenwoordiger van de werkgroep Dorpsplein zitting maag nemen in de te vormen 

stuurgroep. Planmatig is er nog niets ingevuld.  

De heer van Ravenzwaaij zal de heer van Egmond berichten dat de Dorpsraad de plannen tot 

bouw op de locatie “Dixiebar” zeer positief vindt. 

Senioren: Woningen aan de Denneweg zijn leeg. Wachten op sloop. Dhr. van der Zee meldt 

dat de vacature in de werkgroep Senioren nog steeds open is. Onder de aanwezigen voelt 

niemand zich geroepen deze in te vullen. 

Jeugd: Er is geen jeugdpanel meer. Op dit moment misschien niet urgent maar toch jammer. 

Mogelijke belangstelling bij de zonen van van der Zee. 
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Financiën: Toezegging van de gemeente voor € 750,-- subsidie. Van de Wooncie. een extra 

subsidie ontvangen van € 100,--. Met dank aanvaard. Dhr. van Ee meldt dat dit te danken is 

aan het winnen van een spelletje door de PvdA. 

Communicatie: Dhr. van der Zee meldt dat er iets mis is gegaan bij het over gaan naar een 

nieuwe PC. Een aantal E-mail boodschappen zijn daardoor niet op tijd afgewikkeld. De 

Dorpsraadleden vinden dat de huidige website gehandhaafd kan blijven. Dhr. Tepas meldt dat 

binnen de gemeente overleg gaande is over de powerpoint presentatie. Dhr. van der Zee zegt 

dat het archief nu goed op orde is op de site dank zij het werk van mw. Bracht. Verder niet 

specificeren. Aan belangstellenden zelf over laten om zaken op te zoeken. Op verzoek inzage 

geven in stukken van de Dorpsraad. Aangeraden wordt om de website: 

http://www.cbsinuwbuurt.nl/ eens te bezoeken. Hier kunnen interessante gegevens over 

Callantsoog gevonden worden. De aanhef van onze site is gewijzigd. De missie staat op een 

andere plek. 

Infoborden: Zie opmerking bij punt 5 over elektronische infozuilen. 

Dhr. Tepas gaat een afspraak maken met Vrijwillig Landschap Beheer. Deze organisatie gaat 

de situatie van de Kerknollen in ogenschouw nemen en bezien of er mogelijkheden zijn om 

deze historische plek blijvend te verbeteren. Dhr. Tepas gaat, na een opmerking van de heer 

Janson, na of de mensen van Noorderkwartier al bezig zijn met onderhoud. 

Huwelijkslocatie: Geen mededelingen 

Op de vraag uit de vergadering of de Dorpsraad nog een standpunt gaat innemen over de 

ontwikkelingen bij de SETA luidt het antwoord van dhr. Tepas ontkennend. 

7 ) Het verslag van 1- januari 2008 wordt goedgekeurd en kan dus op onze site worden 

geplaatst. 

8 ) Binnengekomen stukken e.d.: 

Dhr. Tepas meldt dat we nog steeds benaderd worden door de overkoepelende vereniging van 

dorpsraden. De Dorpsraad van Callantsoog wil daar geen lid van zijn omdat deze vereniging 

niets toevoegt aan ons werk en mogelijkheden. We zitten niet te wachten op weer een 

bestuurlijke laag. Kost alleen maar veel tijd en ook geld. 

Er ligt een uitnodiging van de gemeente om te komen praten over mogelijke locaties voor 

AED’s ( Automatische Externe Defribilator). De te plaatsen en, door particuliere instanties, 

reeds aangeschafte AED’s zullen door de gemeente worden gesubsidieerd. Er moet een 

inventarisatie komen van in aanmerking komende plekken. Volgens dhr. Drieënhuizen vindt 

die vergadering  plaats op 5 maart a.s..       

9 ) Geen ideeën. 

10) Rondvraag: 

Dhr. Tepas: Cor Butter heeft hem gevraagd of het bekend is dat er woningen worden 

opgekocht om gastarbeiders te huisvesten. In deze tijden, van moeilijk te verkrijgen 

woonruimte, gaat dat ten koste van eigen inwoners, denk aan de jeugd. Als Dorpsraad moeten 
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we dit goed in de gaten houden. Binnen de gemeente is hierover overleg gaande. Dit even 

afwachten en dan schriftelijk en, waar het kan, mondeling onze verontrusting laten blijken. 

Mw. Oudhoff:  Het onderwerp staat op de agenda van de commissie grondgebied. De 

oplossing wordt gezocht in een regionale aanpak. 

Dhr. Drieënhuizen: Is het niet zinnig om te gaan inventariseren hoeveel Polen, want daar gaat 

het hier vnl. over, hier werken en waar ze zijn ondergebracht. 

Dhr. Tepas: Niet onze taak. Overlaten aan het regionale onderzoek.  

Dhr. Klijn: Hieraan valt voor de Dorpsraad helemaal niets aan te doen. 

Mw. Bracht: Kunnen er geen borden worden geplaatst bij de parkeerterreinen waarop staat 

dat het verboden is illegaal te overnachten. Had vorige week een Belgische camper op de 

parkeerplaats voor haar huis staan. Wat is het standpunt van de gemeente. 

Dhr. Tepas: Verbodsborden staan bij de toegangswegen naar het dorp. Hij gaat bij de 

gemeente verdere informatie vragen. 

Mw. Bracht: De weggehaalde bank op de strandopgang Abbestede is nog steeds niet terug 

geplaatst. Andere banken staan er al wekenlang door zand onder gestoven bij. Pleidooi voor 

herstel en het plaatsen van juist meer banken. 

Dhr. Tepas: Zal het Hoogheemraadschap wijzen op de situatie en vragen om actie.  

Dhr. van Drieënhuizen: Wat doet die zwarte caravan op de parkeerplaats Kieftenglop. 

Dhr. Tepas: Er zitten een paar knapen in die het als hun jeugdhonk beschouwen. Ze wachten 

af of de overheid maatregelen neemt. 

Dhr. Drieënhuizen: Er is sprake van lawaaioverlast. 

Dhr. Tepas: Pleit er voor deze dingen consequent te melden bij de politie. Het is de enige 

mogelijkheid om dit soort zaken aan te pakken ook al heerst de mening dat de politie toch 

niets daaraan doet. 

Dhr. van der Zee: Voor de volgende vergadering de politie uitnodigen voor een gesprek. 

Dhr. Drieënhuizen: Als we de blauwe vlag weer willen hebben moet er zeker iets gebeuren 

aan onze strandopgangen. Ze zien er nu slordig uit met allerlei rond slingerende troep en dat 

nodigt niet uit tot een positieve waardering. 

Dhr. Tepas: Hier de strandtenthouders op aanspreken. 

Dhr. Drieënhuizen: Het wordt langzamerhand een bende in Callantsoog. Er lijkt geen 

aandacht te zijn voor de staat van de duinen, strandopgangen en het centrum. De 

belangstelling van de gemeente lijkt zich te concentreren op Petten en ’t Zand. Hier gaat het 

hard hollende achteruit. 



 6

Dhr. Tepas: Ik ga in ieder geval het Hoogheemraadschap benaderen. De zaken die zij 

behartigen moeten voor Pasen in orde zijn. 

Mw. Oudhoff: Heeft de Dorpsraad een idee hoe de inwoners denken over de SETA en de 

gang van zaken daarbij. 

Dhr. Tepas: De inwoners zullen pas geïnteresseerd zijn als het hun duidelijk is welk effect die 

organisatie heeft. M.a.w., worden we als burger er beter van. De burger zit echt niet te 

wachten op een organisatie die niets oplevert. Een enquête zou goed kunnen zijn maar dan 

moet de burger eerst volstrekte duidelijkheid krijgen wat de voor- en nadelen zijn van zo’n 

samenwerkingsverband. 

Dhr. van der Zee: Is het SIZ er voor te porren het uitkijkpunt op de Seinpost in historische 

staat terug te brengen. Dit als ideetje voor Jolijn om zich op te storten. 

Om 22.00 uur sluit voorzitter Tepas de vergadering. 

Volgende vergadering is op donderdag 6 maart om 19.30 uur in de Kolfweid. 

Aldus genotuleerd door Adam Landman bij afwezigheid van Anneke Mooy.   

 


