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Verslag van de vergadering van 3 april 2008.        
 Aanwezig: dhr. Klijn, dhr. de Wind, dhr. den Hollander, dhr. van der Zee, dhr. de Haan,  mevr. 
Semplonius, dhr. Landman, dhr. van Ravenzwaaij, mevr. Bracht, dhr. Tepas, mevr. Mooy. 

Als belangstellenden aanwezig: dhr. Baars, dhr. Verstaveren. 

Dhr. Tepas opent de vergadering en heet een ieder welkom. Alle leden zijn aanwezig. 

VRAGENUURTJE BELANGSTELLENDEN. 

Dhr. Verstaveren is kort geleden in Callantsoog komen wonen en heeft een vraag over het 
Duurzaam Veilig project waar op dit moment aan gewerkt wordt binnen onze grenzen. De diverse 
plateaus die aangebracht worden op de verschillende kruisingen zijn niet allemaal echt verhoogd. 

Dhr. Tepas legt uit dat dit klopt en dat men ook werkt met “visuele” plateaus. Dit werkt in de 
praktijk ook goed en de wegen blijven dan wel goed begaanbaar voor bijv. hulpdiensten. 

Verder legt dhr. Tepas in het kort onze rol uit. 

MEDEDELINGEN. 

Dit is naar alle leden rondgemaild. 

Navulling hierop: 

De jeu-de-boule baan: er ligt een nieuw voorstel om deze te plaatsen op het Jewelplein, niet alle 
bewoners zijn daar blij mee. Geadviseerd aan de Gemeente om eerst de bewoners te polsen, wij 
houden vinger aan de pols. 

Vlaggenmast Seinpost zal geplaatst worden, indien het beheer een probleem wordt, zal dhr. P. 
Spijker dat op zich nemen. 

Fietsenrekken tegenover de Chinees is als goed idee ontvangen, over de andere locatie tegenover 
IJssie Prima wordt nog overlegd. 

Herinrichting Jewelweg: de gehele weg wordt dezelfde breedte gemaakt, nl. 6 m. en de stoepen 
worden hier en daar verbreed. De rioleringswerkzaamheden komen op de lange baan. 

Het fietsenrek bij de bushalte aan de Jewelweg is verplaatst naar de bushalte van de 
Duinroosweg, i.v.m. herhaaldelijke vernielingen. 

Over de calamiteitenweg is nog niets bekend. 

Het vlaggen wordt voortaan gedaan door de Oranjevereniging. 

Herinrichting Dorpsplein, hier is dhr. van Ravenzwaaij druk mee. Onze enquête is opgevraagd om 
door te sturen naar de landschapsarchitect, zodat hij het kan meenemen in het plan. 
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Dhr. Tepas heeft ingesproken op het BKP van Groote Keeten en heeft kritiek geuit. Het blijkt 
dat het beleid van 30-70% helemaal is losgelaten als men nieuw gaat bouwen. Blijkbaar komt dit 
de uitstraling niet ten goede en wordt dit allemaal gecompenseerd in ’t Zand. 

Fietspad Riethof: de slijtlaag wordt in kleur. 

Stichting Kustbus heeft zichzelf opgeheven.  

Het Botgat wordt natuurgebied en slechts beperkt toegankelijk via een “struinpad”.  

De Provincie gaat accoord met jaaropenstelling van de strandpaviljoens. 

Er is iemand in beroep gegaan tegen de suppletie, het is niet bekend wie. Kennelijk is er bezwaar 
gemaakt tegen de hoeveelheid zand. 

Op 10 maart jl. heeft Operatie Zwerfvuil weer plaatsgevonden in het kader van Nederland 
Schoon. Namens de Dorpsraad hebben dhr. Landman en Tepas meegedaan. Dit keer deden alle 
groepen van de school mee en is er 1373 kg. opgehaald. De opbrengst is voor de school voor leuke 
dingen. 

De DR had een uitnodiging gehad van de PvdA. Dhr. Landman is geweest en doet verslag. 

Bij de vergadering van het BKV zijn dhr. Tepas en dhr. van Ravenzwaaij geweest. Ging o.a. over 
energiebesparing. Het was een leerzame avond. 

DIVERSE WERKGROEPEN. 

Kustverdediging: het morfologisch onderzoek is binnen, dit stelt weinig voor, er wordt helemaal 
niet gesproken over de stromingen als de stranden 200-300 m verbreed worden. De DR is van 
mening dat er gemeenschapsgeld is verspild aan dit rapport. 

Financiën: de Gemeentesubsidie is nog niet binnen, verder is de overdracht voor elkaar en is de 
tekenbevoegdheid bij de juiste persoon. 

Communicatie: op de website wordt een column geplaatst van dhr. Landman. Verder stelt dhr. van 
der Zee voor om elke week een krukeltje te plaatsen in de Omroeper om ons “in the picture” te 
houden. De rest van de vergadering vindt dit een goed idee. 

Ook wil dhr. van der Zee graag dat de stukken voor de vergadering per post rondgestuurd 
worden. Hier wordt even over gediscussieerd en uiteindelijk besluit de vergadering hier niet in 
mee te gaan. 

Nogmaals wordt helder gemaakt wanneer het verslag op de site geplaatst kan worden: dit is dus 
NADAT het is goedgekeurd in de volgende vergadering. 

Dorpsplein: de machine loopt. 

Huwelijkslocatie: mevr. Bracht is vermanend toegesproken door een ambtenaar van de Gemeente 
Zijpe, hij was niet blij met haar lobby om de Vijverhut als trouwlocatie te gebruiken. De VVD is 
voornemens vragen te stellen over huwelijkslocaties, wij wachten dit eerst verder af. 
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Dit soort “aanvaringen” kunnen voorkomen als individuele leden brieven gaan schrijven. Je kan dan 
kwetsbaar zijn. We zullen het in het vervolg per geval bekijken, maar in principe gaan de 
conceptbrieven naar dhr. Tepas en dan naar het secretariaat die dan voor de versturing zal 
zorgen. 

6 minuten AED’s: dhr. de Haan zit in de Gemeentelijke Werkgroep hiervan, samen met diverse 
andere mensen. Deze club komt volgende week samen en dan worden de officiële mensen 
gekozen. Zij zullen ook getraind worden. 

NOTULEN. 

Het verslag van 6 maart 2008 wordt goedgekeurd. 

IN/UITGAANDE POST. 

Is aan een ieder rondgemaild. 

Er worden afspraken gemaakt wie waar naar toe gaat tijdens de vakantie van dhr. Tepas. 

Op 16 april as. komt het kredietaanvraag aan de orde in de Commissie Grondgebiedzaken over de 
drainage wijk Uyterland. 

Wil de DR zich met het Evenementenbeleid bemoeien? Nee besluit de vergadering. 

Mevr. Bracht heeft een uitnodiging ontvangen voor een discussiebijeenkomst m.b.t. Kunst en 
Cultuurbeleid. Deze post hoort daar niet, hoort bij het secretariaat binnen te komen. Dhr. Tepas 
zal hierover contact opnemen met de Gemeente. Mevr. Bracht en dhr. Landman gaan wel naar 
deze bijeenkomst op 21 april as. 

IDEEËNBUS. 

Niets. 

RONDVRAAG. 

Dhr. van der Zee stelt voor om elk voorjaar fietsend een wijkschouw te doen om op de hoogte te 
blijven van de stand van zaken. Dit wordt door de vergadering overgenomen. 

Mevr. Bracht vraagt of de belangstellenden een half uurtje laten kunnen komen, zodat de 
vergadering interne zaken in eigen kring kan bespreken. Er wordt afgesproken deze tijd aan het 
eind van de vergadering te nemen, indien daar behoefte aan is. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en bedankt een ieder en wenst allen wel thuis. 

De volgende vergadering staat gepland voor 8 mei 2008. 

Callantsoog, 12 april 2008. 

A.     Mooy, Secretaris.  


