
 VERSLAG VAN DE MAANDELIJKSE VERGADERING, GEHOUDEN OP 06-

09-2007.  

Aanwezig: dhr. Tepas, mevr. Mooy, mevr. Bracht, dhr. van Ravenzwaaij, dhr. Klijn. 

Afbericht: dhr. de Haan, dhr. de Wind, dhr. Landman. 

Bezoekers: dhr. Schagen, dhr. Drieënhuizen, dhr. Deekens, dhr. J. Korts (fotograaf), mevr. 
Baars. 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom na het zomerreces. 

We beginnen met de gasten. 

Dhr. Schagen: er is nog steeds niet begonnen aan het snoeiwerk rond de Ringvaart. Dhr. Tepas 
gaat dit aankaarten bij de Gemeente. 

Tevens zijn de bestrating van Sinckelsant beschadigd bij het werk aan de wadi, zijn de trottoirs 
bij Groenland onbegaanbaar door overhangende takken en bomen, zijn er stoepen slecht doordat 
de wortels van de bomen hier doorheen komen en is het paadje langs Op Goeree onbegaanbaar 
door wortels. 

Van al deze dingen is BelHerstel op de hoogte, verzamelt het werk en komt dan. 

De Schinkeldijk, dit staat op onze actielijst. 

De NUON-kast tegenover het Dorpshuis wordt nog steeds gebruikt voor illegaal aanplakken. Dhr. 
Tepas gaat de Gemeente vragen voor aanplakmogelijkheden. 

Dhr. Deekens: de Uytlandse weg is bij mooi weer onbereikbaar voor hulpdiensten, doordat er dan 
veel geparkeerde auto’s staan, die de doortocht versperren. Hier wordt aan gewerkt, er komt 
een parkeerterrein, maar de grond moet nog aangekocht worden door Natuurmonumenten. 

Als per oktober de Schinkeldijk aangepakt gaat worden, t.h.v. Okidoki, zal het dorp vanuit die 
richting onbereikbaar zijn. Het parkeerterrein de Kiefteglob blijft wel open. Verzocht wordt om 
bebording, zodat mensen de weg weten te vinden naar het centrum. Dit wordt geregeld. 

Dhr. Drieënhuizen overhandigt een kopie van de brief die de ANBO heeft opgesteld n.a.v. het 
reclamebordenbeleid in ons dorp aan de Gemeente. Tevens vraagt hij de DR om ondersteuning. 
Die wordt toegezegd. 

MEDEDELINGEN. 

Deze zijn naar alle leden rondgestuurd. Hier volgen nog wat aanvullingen hierop: 

Bereikbaarheid Kust: de verwijsborden “P” zijn geplaatst, is een stuk beter dan het was, tevens 
zijn er anti-parkeer-paaltjes geplaatst langs de Zuid-Schinkeldijk. Ook dit werkt prima. De inzet 
van verkeersregelaars tijdens de drukke dagen is ook erg goed bevallen. Helaas vervalt de 
Provinciale bijdrage voor Bereikbaarheid Kust per 2008. We zullen zien hoe het dan gaat. 



De fietsenrekken op het Dorpsplein zijn niet geplaatst, dit kon niet omdat de leverancier ze niet 
op tijd kon leveren. Wel zijn er rekken op de Kiepfteglob geplaatst maar dit waren er te weinig. 

Er is een sloopvergunning aangevraagd voor de oude woningen op de Dennenweg. Hiervan zijn nog 
3 huizen in gebruik, dus het slopen zal nog op zich laten wachten. 

De Gemeente wil een Dorpsschouw houden m.b.t. de groenaanplant, hier komen werkgroepen voor. 
De DR houdt de vinger aan de pols. 

Dhr. Tepas is gevraagd om op persoonlijke titel plaats te nemen in de werkgroep/klankbord 
Groenvoorziening Zijpe. Hij heeft dit geweigerd, wel zal hij zitting nemen als vertegenwoordiger 
van de DR. 

De subsidieaanvraag voor de indeling in 30 km zone is naar de Provincie gestuurd door de 
Gemeente. Alle discussiepunten die er nog bestaan, blijven gewoon staan en zijn niet meegenomen 
in de aanvraag. 

De wadi die is gemaakt t.h.v. Warande is gunstig voor de wijk. 

De wateroverlast in Sinckelsant en Franckendaalstraat: hier komt landelijk wetgeving voor en de 
Gemeente wacht hierop. 

De Blauwe Vlag heeft dit seizoen niet gehangen. Dit is een erg slechte zaak!!!! Dhr. Tepas neemt 
dit mee naar de SIZ. 

De Landschapsvisie: hierin zijn maar weinig dingen van de DR overgenomen, t.w.: landinwaartse 
verbreding van de duinen; 

Handhaving scheepvaart/visserij, wordt gekoppeld aan recreatievaart en ontwikkeling Marina 
Petten; 

Polder Callantsoog autoluw maken Duinweg en Zuid-Schinkeldijk: dit is fout en dit is er ook 
uitgehaald. Dit verhaal zal nog lang op de agenda blijven. 

WERKGROEPEN. 

Groote Keeten: Niet aanwezig. 

Kustverdediging: er is een nieuwsbrief uit. In 2011 begint de versterking bij ons. 

Dorpsplein: stand van zaken: de initiatiefnemers van de werkgroep vinden dat de gehele bevolking 
achter het nieuwe plan moeten staan, anders bepaalt de ambtenarij. De enquête is toegelicht, 
burger en ondernemer hebben verschillende standpunten. Waar men het wel over eens is, is dat 
het dorp niet afgesloten moet worden voor het doorgaande verkeer. De DR wil zitting in de 
projectgroep om actief mee te kunnen sturen. Het overleg met de wethouder hierover is nog niet 
geweest. Wel is bereikt dat de herinrichting en Duurzaam Veilig samengaan. 

Financiën: de penningmeester heeft de stand van zaken gemaild naar het DB. De Gemeente heef 
toegezegd de subsidie te verhogen. Verrassend was te zien dat van deze subsidie automatisch 50 



euro lidmaatschap gaat naar de Vereniging Kleine Kernen. Terwijl wij als DR besloten hebben, 
heel bewust, om geen lid te zijn van deze vereniging. Dhr. Tepas gaat dit navragen. 

Callantsoog: niets. 

Jeugd: niets. 

Communicatie: men wil de website professioneler maken, komt volgende vergadering aan bod. 

Infoborden: het boekje Wandel- en Fietsroutes is aangeboden en wordt overal verspreid. De 
verkoop gaat erg goed. Het bord aan de Zuid-Schinkeldijk is inmiddels geplaatst. De rest gaat in 
oktober. 

ECN-bezoek: dhr. Tepas gaat om een nieuwe datum vragen. 

Dhr. Tepas is voornemens om krantenknipsels m.b.t. de ECN en veiligheid te gaan verzamelen. Dan 
zal hij kijken of het bij de DR op de agenda moet. 

Huwelijkslocatie: in de horeca mogen geen huwelijke gesloten worden, hierdoor valt de Vijverhut 
dus af. Wel is er een nieuwe gelegenheid in de gemeente Zijpe geopend, nl. het kerkje van 
Burgerbrug. De kerk in Callantsoog wordt niets. 

VERSLAG VERGADERING 07-06-2007. 

Gemaakt door dhr. Landman. Dit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

IN- en UITGAANDE STUKKEN. 

Deze zijn aan een ieder rondgestuurd. 

Er kwam een brief van de fa. van Dalen aan de Zeeweg, m.b.t. grondruil dhr. Tepas heeft 
doorverwezen naar de Gemeente. 

Op de Previnaireweg is een nieuwe slijtlaag geplaatst. 

De Zuid-Schinkeldijk zal van 08-10-2007 t.m. 15-12-2007 afgesloten zijn. 

IDEEËNBUS. 

Dhr. Tepas heeft foto’s gemaakt van de voormalige volkstuintjes bij de nolletjes. Hij wil een 
voorstel doen aan de Gemeente om dit te behouden als cultuurerfgoed, en vragen om 
medewerking in de vorm van jaarlijks snoeien. Tevens zal ook de Historische Vereniging benaderd 
worden. 

RONDVRAAG. 

Dhr. Tepas vraagt wie zich beschikbaar wil stellen als vicevoorzitter. Tevens maakt hij bekend 
dat hij zich beschikbaar stelt als voorzitter voor de komende vier jaar. 



Dhr. de Wind heeft een vraag gemaild: kan er een oversteekplaats komen t.h.v. ’t Zwaantje, over 
de Duinroosweg heen?  

Een optie zou zijn, om het voetpad door te trekken. Gaat door richting Gemeente. 

Mevr. Mooy: tot op heden is er nog nooit een verslag gekomen van dhr. Veeman van de Gemeente 
van het jaarlijkse overleg. Dit is gehouden in februari van dit jaar, dus het wordt wel eens wat. 
Dhr. Tepas gaat dit nogmaals navragen. Mevr. Mooy geeft ook aan dat de verlichting van het 
parkeerterrein in Groote Keeten niet is afgesteld zoals is voorgesteld door de DR. Voor de 
verder verloop hiervan, houdt mevr. Mooy dit in de gaten. 

Dhr. de Haan: er ontstaan rijen wachtende auto’s bij camping de Tempelhof tijdens het seizoen. 
Dit wordt opgelost, want er komt een opstelstrook voor wachtende gasten. 

De oversteek van fietsers in Groote Keeten t.h.v. Fa. de Wit is erg gevaarlijk i.v.m. groen. Dhr. 
Tepas zal dit doorgeven aan de Gemeente. 

Mevr. Bracht: er zijn  in het dorp een aantal hartdefibrillators aanwezig. Het zou goed zijn als 
iedereen weet waar. Hier wordt voor gezorgd, tevens zullen er apparaten bijgeplaatst worden. 

Er zit een groot gat in de grond bij het bankje in het bos. Hier wordt aan gewerkt. 

De start van de bouw aan de Abbestederweg gaat in het voorjaar starten, dit ondermeer doordat 
de tanken van Van den Berg nog moeten worden verwijderd. 

Dhr. Drieënhuizen meldt dat hij de papieren heeft van de verlichting van de kerk. Dhr. Tepas wil 
deze graag hebben. 

Kunnen de strandslagen van de winter worden bestrooid met bijv. bermhooi of iets dergelijks? 
Dit om stuiven te verminderen. Dit wordt meegenomen. 

Dhr. Klijn biedt aan om het Huishoudelijk Reglement te digitaliseren. Dhr. Tepas zal zorgen dat 
dhr. Klijn de spullen thuis krijgt. 

Dhr. Deekens wil de DR graag een gelagje aanbieden als dank voor het vele werk wat de DR 
verzet voor het dorp. Dit wordt enorm op prijs gesteld. 

De Overstapper, een “nieuwe vorm van openbaar vervoer” in de regio is voor ons niet van 
toepassing, omdat wij een reguliere busverbinding kennen. 

Alle rioleringen zijn doorgespoeld om het stuifzand te verwijderen. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur, bedankt iedereen voor zijn bijdragen en wenst 
een ieder wel thuis. 

Tot zover het verslag van de vergadering van 6 september 2007. 

De volgende vergadering staat gepland voor 11 oktober 2007. 

A. Mooy, Secretaris, 3 oktober 2007. 


