
Verslag van de vergadering van 8 februari 2007.  

Aanwezig: dhr. Tepas, dhr. Van der Zee, dhr. Van Ravenzwaaij, dhr. den Hollander, dhr. de Wind, 

mevr. Mooy. 

Afwezig: dhr. Landman, dhr. Klijn, dhr. de Haan, Dhr. Louwe. 

Belangstellenden: dhr. van Gosliga, mevr. Bracht. 

Vragenuurtje. 

Dhr. van Gosliga: 

Kunnen er bij de bushalte op de Duinroosweg (vijver) fietsenrekken geplaatst worden? 

Dhr. Tepas gaat dit navragen bij de Gemeente. 

De grond is erg verzakt bij deze zelfde bushalte. Bellen naar Belherstel heeft niets opgeleverd. 

Dhr. Tepas neemt contact op met de Gemeente. 

De duinrozen bij de vijver vertonen ware wildgroei. 

Dhr. Tepas neemt dit mee naar de Gemeente. 

De bushalte wordt gebruikt als speelplaats. 

Dhr. Tepas zal dit noemen bij zijn voorgenomen stukje dat in de Omroeper zal verschijnen. 

Is de UMTS-antenne inmiddels geplaatst? 

Ja. 

Herinrichting Dorpsplein en Marina Petten.  

Komt ter sprake bij de Werkgroepen. 

’t Botgat: dhr. van Gosliga vindt dat het teruggegeven moet worden aan de natuur. 

Dorpsraad heeft hierover nog geen visie vastgesteld. 

Landelijke Vereniging Kleine Kernen. 

Dhr. van Gosliga vindt het belangrijk om lid te zijn. 

Kan er een thema-avond komen met en over de Politie? 

De Dorpsraad heeft een goed contact met de politie en nodigen J. Kool uit indien nodig. 



Ook is er 1 x per jaar overleg met de politie. 

Kan de bevolking van Callantsoog in gesprek met B&W? 

Het College is 2 jaar geleden hier geweest. Dhr. Tepas zal vragen of er weer een bezoek in de 

pen zit. 

De Raad heeft een motie aangenomen “Bouw in eigen beheer”.Welk grondbeleid zit hier aan vast? 

Het Beeldkwaliteitsplan wordt nu opgesteld. Dit is een visie waar gebouwd kan en mag worden. 

Gelukkig verandert de manier van denken een beetje, met als voorbeeld bouwen in eigen beheer. 

Mevr. Bracht: 

De sloot langs De Vloedlijn is uitgebaggerd, maar de vieze drab ligt nog langs de kant. Wordt hier 

verder niets mee gedaan? De straat overweegt om bezwaar te maken bij de Gemeente m.b.t. de 

gemeentelijke belastingen. 

Dhr. Tepas neemt contact met de Gemeente. 

Aanstaande maandag wordt begonnen met de aanplanting van helm bij de strandopgang 

Abbestede. 

Als het zachtjes regent zijn de stoepen spiegelglad. 

Dit komt door algengroei. Dhr. Tepas neemt contact op met de Gemeente. 

Er zijn bosschages beloofd, nu is alles dood. 

Dhr. Tepas belt Belherstel. 

Er is in Callantsoog geen trouwlocatie, terwijl er wel veel vraag naar is. Mevr. Bracht wil graag 

gaan vragen bij de Protestantse Kerk of er getrouwd mag worden.  

De Dorpsraad heeft hier geen bezwaar tegen. 

Mededelingen. 

Deze zijn aan een ieder rondgemaild. 

De uitbaggering van de ringvaart is bijna klaar. 

Er is een verzoek binnen gekomen van de Fietsclub om een fiets/bikeroute uit te zetten in ’t 

Botgat. Hierin wordt gevraagd naar het standpunt van de DR. 

Die hebben wij nog niet. Het wachten is op een expliciet plan voor deze locatie. 

Het wordt geagendeerd voor de volgende vergadering en gaat naar de werkgroep Groote Keeten. 

Ondertussen kunnen zij er dan over brainstormen. 



Klankbord BeeldKwaliteitsPlan. 

Dhr. van Ravenzwaaij en den Hollander zijn geweest bij de toelichting.  

De randvoorwaarden worden nu vastgesteld door de Gemeente, in opdracht van de Provincie. 

De werkgroepen Callantsoog en Groote Keeten buigen zicht hierover en doen aanbevelingen. 

Herinrichting Zeeweg e.o. 

Dhr. van Ravenzwaaij is aanwezig geweest bij in info. De uitvoeringsdatum zal in november 2007 

liggen, alle bewoners zijn hier tevreden over. 

De waarnemend burgemeester Pennink heeft tijdens zijn “zitting”in de Zijpe alle Dorpsraden 

uitgenodigd. Petten en Callantsoog waren hier aanwezig.  

Hij was nieuwsgierig hoe het werkt met dorpsraden, omdat in zijn gemeente, Anna Paulowna, geen 

dorpsraad heeft. 

Het was een prettig en open gesprek. 

Jaarlijks overleg met Gemeente Zijpe. 

Dit overleg heeft afgelopen 7 februari plaatsgevonden. 

Dhr. Veeman van de Gemeente maakt het verslag. 

14 februari 2007 is dhr. Tepas uitgenodigd voor overleg over de aanpassing van de 

Zuidschinkeldijk, de ingang van het dorp en de herinrichting van de Zeeweg. 

Verslag diverse werkgroepen. 

Groote Keeten: niets. 

Kustverdediging: 22-03 weer bijeenkomst in de Watersnip. 

Callantsoog: dorpsplein: bij elkaar geweest. De communicatie zou beter kunnen. Ook is het niet de 

bedoeling dat deze groep contact gaat onderhouden met de Gemeente. Dit ligt bij de DR. 

Communicatie: website werkt goed, ideeënbus in inmiddels toegevoegd. 

Jeugd: verslag huisvesting jeugd is rondgemaild. 

Senioren: plan Denneweg is niet voor één speciale groep bedoeld, hier moeten 

“levensloopbestendige” huizen komen. Het is nog  niet bekend of het huur- of koopwoningen 

zullen worden. 

Infoborden: loopt. 

Notulen 14-12-2006. 



Verslag wordt aangehouden. 

In- en uitgaande post. 

Is rondgemaild 

Ideeënbus. 

Staat nu ook op de site. Dhr. van der Zee houdt dit bij. 

Rondvraag. 

Dhr. Tepas: moeten we, samen met de Gemeente, voorlichting geven over het nieuwe tracé van de 

N9 en het Brolan-project? 

De DR gaat aan de Gemeente en RWS vragen om voorlichting te geven, als het zover is. 

Dhr. van der Zee: kan de kop van de agenda aangepast worden met het adres van de site? 

Mevr. Mooy gaat dit verzorgen. 

Dan wordt gevraagd of mevr. Bracht lid wil worden. Zij beantwoordt dit bevestigend. 

Zij wordt van harte welkom geheten als nieuw lid, en dhr. Tepas nodigt haar uit om bij hem thuis 

te komen, zodat hij kan uitleggen hoe alles gaat binnen de DR. 

Tot zover het verslag van de vergadering van 8 februari 2007. 

De volgende vergadering staat gepland voor 8 maart 2007. 

A. Mooy, 

Secretaris. 

 

27 maart 2007. 
 


