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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 8 MEI 2008  

Aanwezig: dhr. van Ravenzwaaij, mevr. Bracht, mevr. Mooy, dhr. Landman, dhr. de 
Haan, dhr. de Wind. 

Afwezig met kennisgeving: dhr. Tepas, dhr. den Hollander, dhr. van der Zee, dhr. 
Klijn, mevr. Semplonius. 

Gast: dhr. P. Drieënhuizen. 

Dhr. Drieënhuizen krijgt als eerste het woord en spreekt schande van het feit 
dat zo vlak voor de Pinksteren, waarvoor prachtig weer wordt voorspeld, dus veel 
toeristen, het dorp er nu niet bepaald netjes en uitnodigend bijligt. 
Parkeerterrein de Kiefteglop ligt nog vol met troep en de fietsenrekken zijn ook 
nog niet geplaatst. Ook het parkeerterrein aan de Voordijk ziet er niet uit. Dhr. 
van Ravenzwaaij gaat morgen kijken en neemt naar aanleiding daarvan contact op 
met dhr. Groen van de Gemeente Zijpe. 

Dan wegje naar Callas, hier staat helemaal geen bebording. Het is een gevaarlijke 
situatie nu en je kunt wachten op een ongeluk. Eigenlijk zou deze weg afgesloten 
moeten worden voor motorvoertuigen. Het is nu erg gevaarlijk voor fietsers, 
sulky’s etc. 

MEDEDELINGEN. 

Deze zijn aan een ieder rondgemaild. 

De koptekst van het briefhoofd is niet goed en is inmiddels aangepast door de 
secretaris. 

Alle huisjes aan de Denneweg zijn gesloopt, het terrein wordt bouwrijp gemaakt. 

De fietsenrekken zijn t.o. de Chinees geplaatst, ziet er keurig uit. Compliment!! 

Er is een verzoek gedaan bij de Gemeente tot handhaving over de geplaatste 
fietsen bij Nancy en de strandopgang. 

De bebording van de 30-km. Zone in Uyterlandt klopt niet. 

De bebording Zeeweg is ook nog niet in orde. 

Het parkeerterrein bij de sportvelden wordt nogmaals onder de aandacht 
gebracht: kortsluiten met dhr. Blokker, hoofd Buitendienst. 
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Hangplek op parkeerterrein Kiefteglop bij een caravan veroorzaakt veel overlast 
(harde muziek, e.d.). 

De DR is uitgenodigd voor een werkbezoek aan de HuisVuilCentrale in Alkmaar. 
Dit gaan we agenderen voor de vergadering van 4 september as. 

Er wordt een onderzoek ingesteld door de Gemeente naar trouwlocaties binnen 
de Gemeente. 

De klankbordgroep Dorpsplein in bij elkaar geweest. 3 Architecten hebben daar 
een presentatie gegeven. Er is afgesproken dat er geen mededelingen worden 
gedaan; de Gemeente verzorgt de persvoorlichting. Wel is de zaak goed in 
beweging.  

Jeu-de-boule baan: de bewoners van het Jewelplein zijn tegen, dit zal dhr. van 
Ravenzwaaij doormailen naar dhr. Spanjaard, tevens wordt dan aangegeven om 
dit op te nemen in de plannen voor de herinrichting van het dorpsplein. Voor de 
korte termijn is misschien bij Huys ten Oghe een optie. 

DIVERSE WERKGROEPEN. 

Financiën: de jaarlijkse subsidie is binnen. Tevens is er een donatie van € 10,00 
binnengekomen van dhr. Klijn voor de kerkverlichting. In september zal er een 
stukje verschijnen in de Omroeper. 

Bijeenkomst Cultuurvisie: mevr. Bracht en dhr. Landman zijn daar geweest. Er 
worden doelen gesteld: nadruk op cultuurbeleid op de scholen; betrokkenheid 
vrijwilligers en amateursverenigingen integreren. De SIZ was ook aanwezig. ER 
wordt nu een beleidsnota gemaakt. 

AED’s: er zijn nu 2 bijeenkomsten geweest die goed bezocht waren. 19 mei is de 
volgende. Dhr. de Haan blijft voorlopig lid van deze groep als vertegenwoordiger 
van de DR. 

NOTULEN. 

Goedgekeurd. 

IN-UITGAANDE POST. 

Er is een uitnodiging binnen voor een congres voor Burgerparticipatie. Dhr. van 
Ravenzwaaij heeft wel interesse. 
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Dhr. de Haan heeft aangegeven te willen stoppen als lid van de DR. 

Mevr. Semplonius heeft ook aangegeven dat zij haar aspirant-lidmaatschap niet 
zal omzetten in een “echt” lidmaatschap. We betreuren deze beslissingen, maar 
respecteren dit. 

Bij mevr. Bracht is een uitnodiging binnen gekomen voor een bijeenkomst van een 
klankbordgroep bibliotheken. Niemand is in de gelegenheid om hier naar toe te 
gaan, dus we nemen het verder voor kennisgeving aan. 

IDEEËNBUS. 

Niets. 

RONDVRAAG. 

Dhr. Drieënhuizen: het BKP Groote Keeten komt nog een keer terug voorgelegd 
aan de bewoners. Is het mogelijk dat de DR hier met 2 mensen bij aanwezig kan 
zijn? Dit legt meer gewicht in de schaal als maar 1 afgevaardigde. De DR vindt 
dit een goed idee en zal het meenemen. 

Dhr. de Wind meldt dat hij de volgende vergadering niet aanwezig kan zijn. Dit 
geldt misschien ook voor mevr. Bracht. 

De vicevoorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn inbreng. 

Tot zover het verslag van de vergadering van 8 mei 2008. 

De volgende vergadering staat gepland voor 5 juni 2008. 

Callantsoog, 21 mei 2008, 

A.    Mooy, 

Secretaris.  

 


