
Verslag van de Dorpsraad vergadering op 7 juni 2007. 
  

Aanwezig: Q. Tepas, B. Bracht, G. den Hollander, G. de Haan, M. de Wind, C. van 

Ravenzwaaij, A. Landman 

 

Op uitnodiging: D. van Dijk van Noord Hollands Landschap; 

Belangstellenden: mevr. R. Baars-Tichelaar, mevr. N. Huyts, mevr. V. Huyts. 

  

Afwezig: A. Mooij ( vakantie ), R. v.d. Zee ( ?? ), P. Klijn ( buitenland ). 

  

1 ): Opening 
De heer Tepas opent, heet iedereen welkom en geeft direct het woord aan Do van Dijk 

beheerder bij het Noord Hollands Landschap. 

  

3 ):  

Deze vertelt over het Botgat onlangs als schietterrein afgestoten door defensie en in beheer 

gegeven van het NHL. 

Het gebied is behoorlijk uniek door de aanwezigheid van zogenoemde wetlanden in de duinen. Dit 

stuk terrein is destijds verpacht en NHL probeert nu deze pachters af te kopen. Daarna gaan ze 

proberen het gebied zo in te richten dat het een vergelijkbare situatie wordt met de weilanden 

tegenover het Zwanenwater.  

Er zal bekeken worden of en zo ja welke vormen van recreatie er kunnen gaan plaats vinden. Het 

is niet bekend of er verontrustende bodemvervuiling bestaat in het vrijgegeven gebied. Het 

gebied rond het Botgat is ook uniek v.w.b. haar begroeiing en de habitat. Het gedeelte ten 

noorden van het schietterrein is één van de belangrijkste broedgebieden van tapuiten in Europa.  

In de visie van het NHL zou er een wandelpad ontwikkelt moeten worden volkomen gescheiden 

van het fietspad. Dit zou betekenen aan de westrand en ook door de natte valleien. NHL wil zo 

min mogelijk afrasteringen aanbrengen.  

Het beheer van het gebied gebeurt volgens de habitat richtlijnen. 

Do van Dijk zet uiteen hoe gecompliceerd het beheer van de terreinen, wandel- en fietspaden is. 

Dit komt door de eigendomsrechten van verschillende partijen. Provincie, gemeentes, NH 

Landschap, Hoogheemraadschap hebben alle zo hun eigen belangen. Bescherming tegen de zee 

staat echter altijd voorop en dus is die functie als zeewering het uitgangspunt voor alle 

eventuele activiteiten. De functie van de Duinweg wordt niet aangetast. 

 

Hij houdt een begeesterd verhaal over de enorme mogelijkheden die de verdere omgeving biedt 

als het pad van ontwikkeling van natuur wordt ingeslagen. 

  

4 ):  Natura 2000 

Over het inwerking komen van Natura 2000 weet van Dijk te vertellen dat er eigenlijk niets 

nieuws onder de zon is. De voornemens en maatregelen die hierin zijn vastgelegd zijn niets 

anders dan een samenvatting van allerlei regels die al golden. 

G. de Haan vraagt of er een mogelijkheid bestaat het fietspad uit Groote Keeten achter de 

snacktent van Urbanus door de duinen te laten lopen.  

 

D. v. Dijk antwoord dat het een simpele procedure betreft. Doe een voorstel naar de provincie 

en probeer grond uit te ruilen. Als er asfalt wordt aangelegd moet er worden gecompenseerd in 

natuurgebied.  

Q. Tepas vindt het de moeite waard om op korte termijn een plan te gaan opstellen. Hij dankt 

Do van Dijk voor zijn duidelijke explicatie.  



D. van Dijk nodigt de Dorpsraad uit om eens te komen kijken in het gebied. 

  

5 ): Vragenuurtje  
R. Baars is het onduidelijk hoe de gang van zaken is geweest bij het vast stellen van de 30 km 

zone op het Dorpsplein. Waarom zijn de belanghebbenden ronde het plein niet door de Dorpsraad 

op de hoogte gesteld voor dat het besluit werd genomen.  

Q. Tepas legt nogmaals uit hoe en waarom de gang van zaken zo is geweest. 

A. Landman voegt er aan toe dat de afvaardiging van de ondernemersvereniging destijds op de 

hoogte was. 

Q. Tepas zegt dat de plannen m.b.t. de 30 km zone uitgevoerd gaan worden. Op die momenten 

dat er inspraak mogelijk is zullen we daar onmiddellijk op moeten inspringen. 

R. Baars schetst de problemen van de ondernemers in Callantsoog en breekt een lans voor meer 

begrip vanuit gemeente en burgerij.  

  

6 ): Mededelingen en overleg gemeente 
Een eerste gelegenheid om gebruik te gaan maken van inspraak mogelijkheden dient zich aan op 

25juni in het Dorpshuis de Kolfweid. Daar worden de plannen m.b.t. Duurzaam Veilig en het Beeld 

Kwaliteits Plan Callantsoog, Groote Keeten besproken. 

  

Het initiatief tot het uiten van bezwaren m.b.t. de KPN mast aan de Abbestederweg dient bij de 

buurtbewoners te blijven. 

  

Doorspoeling riool is gaande. 

  

Bij de parkeerplaats in Groote Keeten is aan de westzijde een hek geplaatst. 

  

Q. Tepas is bij een vergader4ing van het SIZ geweest. Daar aanwezig waren K. de Wit, mevr. 

Delis ( gem Zijpe ), mevr. E. Zwartendijk en S. Kooij. Onderwerpen van gesprek waren de 

waterberging en recreatie. Daar kwamen wensen ter sprake als het gewenste fietspad door de 

duinen ( zie boven advies van Do van Dijk ); een mogelijke wandelroute rond het Kooijbos. De 

mogelijkheden zullen worden onderzocht. Wensen van nu en in de toekomst bij mevr. Zwartendijk 

deponeren wordt afgesproken. 

  

De hondendrollenzakjesautomaat is verplaatst van het parkeerterrein naar de strandopgang bij 

de Abbestederweg. 

  

B. Bracht mist een bank boven bij de strandopgang Abbestederweg.  

  

7): Van de werkgroepen was er alleen wat te melden door: 
Jeugd: De jongerenwerker van de gemeente had een presentatie gegeven waar ze rekening en 

verantwoording aflegde van haar doen en laten. Ze had niet veel nieuws te melden en er waren 

vragen gesteld over de  

 

doelmatigheid van haar werkzaamheden. M. de Wind is bezig de contacten met Hyksos te 

bestendigen en te versterken. De Dorpsraad vindt dit erg belangrijk. 

  

Communicatie: De eigen site wordt regelmatig bezocht. De Dorpsraad wil toch graag naar een 

niet commerciële site onder een eigen domeinnaam. 

  



Infoborden: Zondag 10 juni wordt het Eilandrouteboekje officieel aangeboden aan wethouder 

Morsch. Dit vindt plaats in de Tempelhof. 

  

Dorpsplein: Op 24 mei is er een bijeenkomst geweest. Daar zijn verschillende aanpassingen 

besproken die in de plannen zouden worden meegenomen. De Dorpsraad strategie was om hun 

visie daar naar voren te brengen. R. Baars vindt dat de strategie eerst besproken had moeten 

worden met de directe belanghebbenden. Die ( ondernemers rond het Dorpsplein ) heb 

 

ben zich nu wat beter georganiseerd. Zie verder opmerkingen bij het vragenuurtje. De start van 

de werkzaamheden voor de 30 km zone is waarschijnlijk eind 2007. 

Huwelijkslocatie: Optie Vijverhut is misschien de moeite waard te onderzoeken.   

  

8): Goedkeuren verslagen 
De verslagen van 14-12-06, 5-4-07 en 10-5-06 behoeven nog wat aanpassingen. Na deze 

wijzigingen zullen ze weer worden verspreid. 

  

9): Binnen gekomen c.q. uitgaande stukken 
De gemeente zal worden verzocht de zebrapaden op het Dorpsplein en de Dorpsweg te 

schilderen. 

  

10): Geen ideeën. 
  

11): Rondvraag 
  

Via G. de Haan deelt Dick Leguit mee dat de gemeenteraad heeft bepaald dat de 

parkeerplaatsen voor invaliden gratis zullen zijn. Dit moet kenbaar worden gemaakt. 

  

G. de Haan: van horen zeggen vernomen dat er klachten zijn over het functioneren van de 

artsenpraktijk Het zou moeilijk afspraken te maken en de arts(en) zijn vaak afwezig. 

Q. Tepas: Goed functioneren van de artsenpraktijk is van groot belang voor het dorp. Maar er 

moet eerst maar eens verder geïnformeerd worden of de klachten gegrond zijn. 

  

G. de Haan: ons reces vermelden op onze site. Tevens daarop aan te geven dat, in voorkomende 

gevallen, men zich kan melden bij één van de leden van de Dorpsraad. 

  

M. de Wind: nog steeds niets te zien van de fietsenstalling op het Dorpsplein. 

Q. Tepas gaat op informatie uit bij de gemeente want het zou eigenlijk al gerealiseerd moeten 

zijn. 

  

C. van Ravenzwaaij: Hebben we nu wel of niet een dorpsraadslid P. Klijn. Kan hij nog steeds niet 

komen of is hij niet meer geïnteresseerd. Navragen. 

  

C. v. R.: De verkoop is gestart van Villa ter Duin aan de Abbestederweg. De jeugd is zeer 

belangstellend. 

  

Q. Tepas: De vuilnisbak bij de skatebaan is in de brand gestoken. Nadat er een nieuwe was 

geplaatst is die ook weer in de brand gestoken. Dit is overdag gebeurd op een woensdagmiddag. 

De daders kunnen waarschijnlijk gezocht worden onder de leerlingen uit de oudste groep van de 

basisschool. De gemeente kan beter geen bak meer plaatsen anders gebeurt hetzelfde weer. De 

ouders in de buurt doen niets. Die nemen een houding aan van “mijn kind doet zoiets niet”. 



Q. Tepas: Co Louwe zou langs komen om toch een beetje afscheid te komen nemen. Hij laat 

echter niets meer van zich horen. Q.T. gaat bij hem langs om de afscheidsgeste te bezorgen. 

  

12): Einde vergadering om 23.10 uur. 
  

Volgende vergadering is op 6 september 2007. 
 


