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VERSLAG VERGADERING 10 JANUARI 2008 
  
Aanwezig: dhr. Tepas; dhr. van Ravenzwaaij; dhr. de Haan, dhr. de Wind, dhr. Landman, dhr. den 
Hollander; mevr. Bracht; mevr. Mooy. 
Afwezig met kennisgeving: dhr. van der Zee; dhr. Klijn. 
Gasten: dhr. P. Drieënhuizen; mevr. R. Baars; dhr. Van Egmond. 
  
De voorzitter opent de vergadering en geeft meteen het woord aan dhr. Van Egmond. Hij komt 
een presentatie geven over de bouwplannen op de plaats van de Dixie-bar. 
Dit project loopt al enige tijd, maar er lijkt nu vaart in te komen. De bouwvergunning zal rond 
maart 2008 aangevraagd gaan worden. 
De presentatie wordt ondersteunt door een tekening waaruit duidelijk wordt hoe het plan er uit 
gaat zien. De DR vindt het een plan, wat goed op die plaats past, dit staat namelijk te boek als 
inbrei-locatie. Hier en daar worden wat vragen en suggesties uitgewisseld. De Gemeente Zijpe zal 
de omwonenden en belangstellenden informeren, zodra de bouwvergunning is aangevraagd. Dhr. 
van Egmond wordt vriendelijk bedankt voor zijn presentatie en verlaat de vergadering. 
  
VRAGENUURTJE. 
Mevr. Baars: is het Beeld Kwaliteits Plan al klaar en leesbaar voor de burgers? 
Nee, het is nog niet aan de Raad aangeboden, maar het is wel in de slotfase, dus eerdaags zal het 
te lezen zijn. 
Dhr. Drieënhuizen: het proefalarm van afgelopen maandag 12.00 uur is door veel mensen niet 
gehoord. Zou de oorzaak het slechte weer zijn? Wellicht is het volume te laag. 
Dhr. Tepas gaat navragen. 
Hoe is de voorrang geregeld bij de kruising bij Okidoki? Sinds de herinrichting van de weg is dit 
erg onduidelijk. Dhr. Tepas gaat kijken en vraag na. 
  
MEDEDELINGEN. 
Deze zijn naar een ieder rondgemaild. Nog wat nadere info: recht tegenover de opgang 
Kiefteglob komt een zebrapad, en de hoge randen daar langs de weg krijgen nog reflectie. 
Voor Okidoki ligt een erg smal voetpad, dit komt omdat een aantal eigenaars niet accoord zijn 
gegaan met de grondruil. Deze zaak ligt bij de Rechter en wordt vervolgd. 
Het “pleintje” bij de strandopgang wordt ook nog opgeknapt voor het seizoen. 
Dhr. Tepas is op de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente geweest.  
De afsprakenlijst wordt tijdens het overleg met de Gemeente, de 28e januari, besproken. 
De camper is weggesleept van het parkeerterrein, de eigenaars zijn inmiddels overleden. 
Het nieuwe Huishoudelijk Reglement is nu goed en staat op de site, het oude moet nog 
verwijderd worden. Dhr. Tepas vraagt dhr. van der Zee hiervoor. 
  
Het rooster van aftreden is ook gemaakt en staat ook al op de site.  

DIVERSE WERKGROEPEN. 

Groote Keeten: dhr. den Hollander zal op 11-01-2008 de nieuwjaarsreceptie van de Ondernemers 
uit Groote Keeten bijwonen. Het BKP met betrekking tot het Boskerplan ligt te lezen in de 
Raadskamer,  maar is alleen voor raads- en commissieleden in te zien. Dhr. den Hollander gaat 
hier achteraan. 

Kustverdediging: niets, in 2008 zullen er weer nieuwe “atelier-vergaderingen”  gehouden worden. 
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Callantsoog: niets. 

Dorpsplein: niets. 

Senioren: niets. 

Jeugd: niets. 

Financiën: de kascommissie komt de 14e januari 2008 bijeen om de laatste dingetjes af te 
handelen. Dhr. de Haan deelt wel alvast de resultatenrekening uit, want deze is al klaar en goed. 
Hierna eindigt de taak van dhr. de Haan en neemt hij afscheid als penningmeester. Mevr. Bracht 
volgt hem op. Tijdens de bijeenkomst die voor morgen is gepland wordt het afscheid van dhr. de 
Haan verder behandeld. 

Communicatie: niets, de site is geüpdatet en ziet er prima uit. Compliment voor dhr. van der Zee. 

Infoborden: is geplaatst op de Zijper Zeedijk. 

Tuinen kerknollen: dhr. van der Zee vraagt na bij Vrijwillig Landschapsbeheer en het komt ook 
ter sprake tijdens het jaarlijks overleg met de wethouder. 

Trouwlocatie: mevr. Bracht heeft een brief geschreven naar B&W om toestemming te vragen om 
te kunnen trouwen in een horecagelegenheid. Tevens is ook de Vijverhut hiervoor benaderd. 
Wordt vervolgd. 

NOTULEN. 

Het verslag van 18 november 2007 wordt tekstueel aangepast op blz. 1, verder goedgekeurd. Ook 
het verslag van 13 december 2007 wordt goedgekeurd. 

Over de verslaglegging in het vervolg worden nieuwe afspraken gemaakt. Het concept verslag 
wordt binnen een week gemaakt, indien mogelijk, en wordt aan een ieder rondgemaild. De op- en 
aanmerkingen worden door de secretaris aangepast, het verslag wordt dan de volgende 
vergadering vastgelegd en kan daarna verstuurd worden naar alle belangstellenden en de site. 

IDEEEËNBUS. 

Niets. 

RONDVRAAG. 

Dhr. Tepas: wil graag aan de DR vragen om eens na te denken over SETA, Samen En Toch Apart, 
een vorm van samenwerking tussen de verschillende gemeenten Anna Paulowna, Schagen en Zijpe. 

Mevr. Mooy: is niet aanwezig bij de volgende vergadering in verband met vakantie. Dhr. Landman 
neemt waar. 

Mevr. Bracht: in de Omroeper wordt een hartreanimatiecursus aangeboden voor € 15,00 zij vindt 
dit veel geld en is bang dat dit de drempel verhoogd voor veel mensen. Wellicht is bij veel 
mensen onbekend dat je dit bedrag terug kunt krijgen van je zorgverzekering. Mevr. Bracht 
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neemt contact met de hartvereniging op. Ook vraag zij wanneer de strandopgangen weer 
bestraat zullen worden. Dit gebeurt voor aanvang van het nieuwe seizoen. 

Dhr. Drieënhuizen: heeft een mededeling: op Nederland 1 is een programma :” wat is landroof?” 
Dit is  misschien interessant voor de DR, omdat het gaat over kunnen bouwen als de natuur 
bijvoorbeeld in de weg zit. Verder vraagt hij zich af of de DR een mening heeft over een 
permanente strandtent in Callantsoog. Hij drukt de DR op het hart niet de positie als 
toeristenplaats van Callantsoog uit het oog te verliezen. Dit wordt toegezegd, dhr. Tepas zal 
eens polsen over de stand van zaken tijdens de “pré-seizoen-borrel van de 
Ondernemersvereniging Callantsoog. 

Mevr. Baars: de beplanting in de grote bakken op het Dorpsplein is een aanfluiting. Dhr. Tepas 
neemt het mee naar de Gemeente. 

Dhr. de Haan wil een compliment maken voor de site, die ziet er echt heel goed uit!! 

Tot zover het verslag van de vergadering van 10 januari 2008. 

De volgende vergadering staat gepland voor 14 februari 2008. 

 14 januari 2008, 

A.      A. Mooy,  Seretaris. 

 


