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VERSLAG VAN DE VERGADERING, GEHOUDEN OP 6 NOVEMBER 2008. 

 

Aanwezig: veel belangstellenden: mevr. Baars, dhr. Baars, dhr. Veer, dhr. Deekens, dhr. 

Leguit, mevr. Oudhoff. 

Leden: dhr. Tepas, dhr. van Ravenzwaaij, dhr. de Wind, dhr. van der Zee, mevr. Bracht, 

mevr. Mooy, dhr. Landman, dhr. den Hollander. 

 

Vragenuurtje belangstellenden. 

Dhr. Deekens vraagt of er 2 paaltjes geplaatst kunnen worden op de Jeweldijk t.h.v. de 

Gemeentewerf. Het gras staat daar erg hoog en daardoor is de sloot onzichtbaar met 

alle gevolgen van dien. Dhr. Tepas gaat kijken en zal het mailen naar de Gemeente. 

Parkeerterrein Kiefteglop, ze zijn bezig met de herinrichting, maar de kuilen zijn er nog 

niet uit. Dit komt later. 

Parkeerterrein Voordijk: de werkzaamheden voor de inrichting zijn begonnen. 

Parkeerterrein Sportvelden: kunnen daar grastegels gelegd worden, het is erg modderig. 

Dhr. Veer: het bruggetje naar Uyterlandt is erg donker, kan hier een lantaarnpaal 

geplaatst worden? Dhr. Tepas mailt dit naar de Gemeente. 

 

Mededelingen. 

Deze zijn aan een ieder rondgemaild. 

De verlichting van de Kerk is defect. De Fa. Pilkes wordt gevraagd om hier naar te 

kijken, hier is budget voor. 

De klok loopt een kwartier voor. 

Invalidenparkeerplaatsen: deze zijn parkeermetervrij, dus er mag onbeperkt 

geparkeerd worden. Aan dhr. Deekens wordt gevraagd of hij in de gaten wil houden hoe 

dit vaak gebeurd. Aan de Gemeente wordt gevraagd of de parkeercontroleur wil opletten 

of deze plaatsen terecht gebruikt worden. 

M.b.t. het betaald parkeren: de tijden moeten weer terug aangepast worden naar de 

oude tijden. Dit moeten de ondernemers aankaarten. 

De politiepost is onbemand, dus aangeven waar hij zit heeft geen zin. 

Huisvesting buitenlandse werknemers: het zijn gezinswoningen en deze worden niet als 

zodanig gebruikt. De Gemeente probeert om die reden te handhaven. De politie 

patrouilleert vaker en de DR en de klagers worden op de hoogte gehouden. 

Parkeer en Fiets: dit staat nog steeds in  Bereikbaarheid Kust. Aan mevr. Oudhoff 

(PvdA) wordt gevraagd hier weer opnieuw in te duiken. Zij zegt dit toe. 

Vergaderschema 2009: dit is inmiddels aan een ieder rondgemaild. 
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Glascontainers Jewelweg/Duinroosweg: voor de ondergrondse plaatsing is de Europese 

aanbesteding in zijn laatste fase. 

Dhr. Tepas heeft een brief geschreven over de kerknollentuintjes. Deze zal opgestuurd 

worden naar de Gemeente. 

Govertskluft: er is nogmaals gevraagd om een Blikvanger. 

Bezoek HVC Alkmaar: dhr. Tepas zal een afspraak regelen. 

Raadsvergaderingen: wegje van Callas: i.v.m. sluipverkeer zullen hier paaltjes geplaatst 

worden i.o.m. HHschap. 

Er loopt een discussie over het aantal kampeerplaatsen “bij de boer”. 

Gemeente Zijpe moet 180 ha leveren aan waterberging. Dit is erg veel!! Dit moet betaald 

gaan worden uit de rioolbelasting. De Raad wordt hier nog nader over ingelicht. 

 

Diverse werkgroepen. 

Callantsoog: de huurprijs van de Dennenweg wordt in mei bekend. De Woningstichting 

Den Helder verkoopt jaarlijks een aantal huurwoningen. De Gemeente wil een vinger in 

de pap houden, om de basisvoorziening op peil te houden. 

Dorpsplein: op 28 november as. wordt er een info gehouden voor alle bewoners over de 

stand van zaken m.b.t. de renovatie van het Plein. 

Vraag: kan het trapveldje bij de Franckendaalstraat heringericht worden? Dhr. Tepas 

gaat dit vragen bij de Gemeente. 

Financiën: er is één gift binnengekomen van € 25,00. 

Verder ziet de Kas er gezond uit. 

Senioren: er is nog steeds een vacature. Dhr. Tepas zal aan dhr. Drieënhuizen vragen of 

hij iemand weet, en hij zal een oproep plaatsen in de Omroeper. 

Communicatie: dhr. Landman zal snel een voorwoord schrijven voor de site. Dhr. van der 

Zee is bezig met werkzaamheden op de site. 

Huwelijkslocatie: Over de Kerk is nog niets bekend. Zijpe is erg duur, vergeleken bij 

omliggende gemeenten. Er wordt bij de Gemeente ook nagedacht over vrije 

trouwlocaties. 

 

Notulen. 

Zijn goedgekeurd. 

 

Post. 

Verhuisbericht van Landschap Noord-Holland. 

 

Rondvraag. 

Dhr. van der Zee heeft behoefte aan een overleg over het functioneren van de DR. Er 

wordt afgesproken dat de DR intern bijeen komt op 26 november as. bij mevr. Bracht 

thuis. De Gemeente heeft een convenant gemaakt hierover en daar zullen we dan over 

praten. 
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Mevr. Oudhoff vond het erg leuk, zij komt elk jaar een keertje langs en ook zij is van 

mening dat de dorpsraden in belang zullen toenemen, ook in het kader van de eventuele 

fusering/herindeling. 

Mevr. Baars: zoals het Plein er nu bijligt, is het erg slordig. De Ondernemersvereniging 

zal een brief schrijven en dhr. Tepas mailt met BelHerstel om het Plein winterklaar te 

laten maken. 

Mevr. Bracht: op 29 november as. zal er een training in het Dorpshuis gehouden worden 

over de AED’s. Dit is gratis voor alle bewoners van Callantsoog en Groote Keeten. Aan 

dhr. de Haan wordt gevraagd of hij dit ook nog in de Omroeper wil laten zetten. 

UMTS-masten: bij de werkzaamheden zijn ze op leidingen gestuit. Gevraagd is om dan 

de masten op het Industrieterrein te plaatsen. Dhr. Tepas gaat bij de Gemeente vragen 

naar de stand van zaken. 

Dhr. Tepas zal aan Th. Van der Ploeg vragen naar de opslag van de strandtent. Dit is erg 

landschapontsierend. 

Ook de oude strandhutten liggen nog steeds bij P. Vos, onder de vlag. Dhr. Tepas zal dit 

nogmaals aankaarten bij dhr. Vos. 

 

Tot zover het verslag van de vergadering van de vergadering van 6 november 2008. 

De volgende reguliere vergadering staat gepland voor 6 december as. 

Op 26 november is een onderling overleg bij mevr. Bracht. 

 

 

Callantsoog, 19 november 2008, 

A. Mooy, 

Secretaris. 
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