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Verslag van de vergadering van 1 maart 2012 

 

Aanwezig: dhr. Tepas (VZ); mevr. Bracht; mevr. ten Boekel; dhr. Lashley; dhr. den 

Hollander; dhr. de Wind; dhr. Deekens; dhr. Landman. dhr. van Ammers, mevr 

Mooy. 

 

Afwezig:dhr. Klijn. Dhr van Galen, dhr v/d Zee, dhr Meijer 

 

Gasten:dhr Drieënhuizen, dhr Kroon, dhr van Veen, Dhr Lagendijk 

 

Dhr van Veen (wijkagent) 

 

Vz vraagt naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de overlast 

veroorzaakt door de jeugd. Sinds sept 2011 is er 2x een melding binnen gekomen, 

dus relatief rustig. Dhr van Veen legt uit hoe traject loopt richting zowel politie 

als gemeente en wie waarvoor verantwoordelijk is. 

 

Verder wordt gesproken over de werkzaamheden aan de Zuid-Schinkeldijk en het 

sluipverkeer wat gebruik maakt van het fietspad, om de afzetting te omzeilen. 

Politie zal proberen hier meer op te gaan letten. 

 

Dhr van Veen wordt gevraagd hoe de statistieken spreken over de criminaliteit op 

ons dorp ten opzichte van overige dorpen en steden om ons heen. Dit naar 

aanleiding van de vraag van dhr Drieënhuizen in een eerdere vergadering over het 

gevoel van onveiligheid bij onze oudere dorpsbewoners. Van Veen merkt op dat de 

statistieken dit gevoel niet ondersteunen. Callantsoog kent net als andere kernen 

criminaliteit op het gebied van woninginbraak etc. Maar dit kan iedereen 

overkomen en benadrukt preventie en het elkaar ook attent maken op preventie. 

Dhr Drieënhuizen, haakt hier nog even op aan en geeft aan dat dit gevoel mede 

wordt veroorzaakt doordat men elkaar het ook wel aanpraat.  

 

Verkeerssituatie Stolpen: de plek waar fietsers op de Stolpen moeten oversteken 

wordt aangehaald en het ontbreken van stukken vangrails. Van Veen neemt dit 

mee naar hun verkeersspecialist om hiernaar te laten kijken. 



  

  

Dhr Lagendijk: 

 

Dhr Lagendijk stelt het functioneren van de het fusiepresidium aan de kaak; Men 

zou op 1 maart 2012 een vergadering hebben maar men had geen agendapunten. De 

vergadering werd dus afgelast. 

Dhr Lagendijk vervolgt met een opsomming van knelpunten: 

- Openstelling van 1 supermarkt in Schagen 

- Men stelt 6 ambtenaren aan om de fusie te begeleiden, waar wordt dit van 

betaalt. 

- Men huurt een extern adviesbureau ad 1000 euro per dag 

- Hondenbelasting Schagen wel, Callantsoog niet. 

- Aanschaffen Ipads 17000,- euro 

- Verschil in toeristenbelasting 

- Parkeergeld Schagen niet, Callantsoog wel 

- Beleid hoge fluxreactor wie bewaakt dit 

 

Hoezo geen punten voor de vergadering er speelt genoeg. 

 

VZ geeft op diverse door de heer Lagendijk aangedragen punten verduidelijking:  

- Kosten ambtenaren: wordt door de drie gemeenten gefinancierd. Hier is al 

geld voor gereserveerd. 

 

- Winkelsluitingswet is leidend. Deze wet kent ook een toerisme bepaling 

waar in Callantsoog gebruik van wordt gemaakt. Dit kan alleen als toerisme 

een substantieel deel uitmaakt van het dorp. 

 

- Betaald parkeren is in Callantsoog onder meer ingevoerd om het parkeren in 

de kern te reguleren 

 

- Reactor Zijpe is primair een zorg voor het Rijk (Biza) en secundair voor 

Provincie en Gemeente. 

 

-  Voor Ipads is gekozen om de papierberg terug te dringen.  

 

Dhr Drieënhuizen 

 

Vz komt als eerste even terug op het inspreken van dhr Drieënhuizen op de vorige 

vergadering. Het ging toen ondermeer over het stuiven in Groote Keeten. Vz 

verwoord de uitleg welke door dhr. Do van Dijk is gegeven met betrekking tot de 

werkzaamheden welke Landschap NH momenteel op het Botgat uitvoert. VZ geeft 



  

  

verslag van zijn bezoek aan de locatie. Haalt ondermeer het nieuwe wandelpad aan 

en dat men cellulose heeft toegepast om het stuiven tegen te aan. 

 

Vorige vergadering kwam ook de doorstroom/toegankelijkheid van de 

Stuyvezandeweg tersprake. VZ heeft contact gehad met de Brandweer. Deze 

hebben tot op heden geen toegangsproblemen maar gaan deze zomer wel 

regelmatig een check doen of ze er met de brandweerauto doorheen kunnen. 

 

Dhr Drieënhuizen, haalt de sneeuwperiode aan en de gladde paden die hier een 

gevolg van waren. Is het mogelijk om in het dorp kleine zoutopslagplaatsen te 

realiseren. Mevr ten Boekel vult aan dat werkers van de gemeente zelfs bij de 

ouderen niet wilde vegen ook niet op verzoek. Gemeente werkt vrij zwart/wit als 

het op dit soort zaken aan komt. Dit is de taak van de dag en als daar geen 

sneeuwvrij maken op staat dan gebeurd het niet.  

 

Dhr Drieënhuizen haalt de bushalte Abbestedeweg aan. Halte is slecht zichtbaar 

en geen prettige locatie (bocht en bosjes) VZ gaat situatie ter plaatse bekijken. 

 

Dhr Drieënhuizen doet verslag van het bezoek aan de zandmotor en merkt op dat 

de Dr er niet bij was. Mevr Bracht legt uit hoe dit zit en hoe de communicatie 

heeft gelopen. Het uiteindelijke verzoek om mee te gaan is één dag van te voren 

binnen gekomen. 

 

Dhr Drieënhuizen vraagt of de Dr bekend is met de gelden die door de Provincie 

ter beschikking worden gesteld voor het herinrichten van de kuststrook. VZ is 

bekend en het voornemen is ondermeer om de herinrichting van parkeerterrein 

Kiefteglop hieruit te betalen. 

 

Dhr Drieënhuizen vraagt of het misschien handig is om de DR notulen naar de 

diverse partijen door te zetten. Op deze manier brengen de Dorpsraden wat er 

leeft op het dorp onder de aandacht van de politieke partijen.  Er volgt wat 

discussie maar uiteindelijk is de raad het eens, “het is een goed plan”. VZ zoekt 

de adressen uit. 

 

Dhr Kroon (VVD) 

Vraagt of de DR een plan 2012 of visiedocument heeft. VZ legt uit waarom de DR 

Callantsoog hier niet mee werkt. Dit komt ondermeer om te voorkomen dat er 

verwachtingen worden geschept, die niet waar kunnen worden gemaakt. Als DR 

worden we vaak op tijd gekend in de plannen die de gemeente met het Dorp heeft 

en wordt er door de gemeente ook geluisterd naar inspraak.  

 



  

  

1 ) VZ opent de vergadering 

 

2 ) De agenda wordt vastgesteld.  

Geen wijzigingen 

 

3 ) Mededelingen: 

VZ deelt mede: 

 

- De Gemeente heeft de brug tussen Uyterland en de Previnaireweg 

vernieuwd. Werkzaamheden zijn rond deze tijd afgerond. 

 

- Reparatie Zuidschinkeldijk is met 1 week uitgesteld ivm vorst. 

 

- De Gelden waar Dhr Drieënhuizen aan refereerde zijn vrij gekomen. Het  

 opnieuw inrichten van het parkeerterrein Kiefteglop en de bijbehorende  

 strandopgang en herinrichting van strandopgang Dorsplein wordt hieruit  

 gefinancierd. Dhr Deekens spreekt zijn zorg uit over de  

 bereikbaarheid/afsluiting van het parkeerterrein in samenhang met het  

 seizoen waarin de ondernemers het moeten verdienen. VZ dit is een punt  

 van aandacht zodra het tijdspad bekend is. 

 

- Er is en tijdelijke bushalte gekomen aan de Abbestedeweg. Reeds  

 behandeld bij het inspreken 

 

- Vorige vergadering is er afgesproken dat de dhr Lasley een opzetje zou 

maken voor een brief aan de gemeente waarin de overlast wordt 

aangekaart. Dhr lasley legt uit waarom hij dit niet doet. Vergadering gaat 

mee in de uitleg. 

 

4 ) Verslag vergadering 2 februari 2012.  

Goedgekeurd na aanbrengen van correctie op pagina 5,  

 

5 ) Verslag werkgroepen: 

 

Groote Keeten 

Volgende ronde wijziging bestemmingsplan Camping Callassande ligt ter inzage. Er 

volgt weer een inspraakronde. VZ schetst de grote lijnen van het plan, inrichting, 

natuurcompensatie en het parkeren op eigen terrein.  

 

 

 



  

  

Zwakke schakels/Kustverdediging: 

Het bezoek van mevr Willig-Kos aan de vergadering wordt door de werkgroep 

voorbereidt.  

 

Dorpsplein: 

Het plan ligt ter inzage. Alleen de fietsenstalling en het toilet staan er niet op 

ook de voetgangersoversteekplaatsen zijn niet getekend. 

Dhr. Deekens gaat een stuk opstellen met commentaar in overleg met dhr v/d 

Zee. 

 

Communicatie 

Gebruik maken van sociale media. Dit punt wordt naar de volgende vergadering 

geschoven, dan is dhr v/d Zee weer aanwezig. 

 

Financiën 

Mevr Bracht deelt mede dat de subsidie is opgehoogd met 1,5 %. 

 

Tentoonstelling Zijpe 

VZ stelt voor of er een tijdelijke werkgroep Tentoonstelling Zijpe moet komen. 

Voor deze werkgroep heeft de VZ al Wim Zeeman, Frits Vos en Joop v/d Water 

Bereidt gevonden om hierin deel te nemen. Dhr Landman legt uit dat binnen de 

Historische vereniging niemand tijd heeft, plus men wil geen spullen uitlenen met 

het risico ze niet meer op tijd terug te hebben voor de eigen expositie. VZ geeft 

aan dat er budget is om zaken te kopiëren. Dhr Landman gaat zich hiermee 

bemoeien. Er is een inventarislijst met spullen. 

 

6 ) In- en uitgaande stukken: 

 

Zie mail voorzitter 

 

A;  Mail mevr Bracht, contact HHNKW notulen 14 nov 2011. 

B;  Mail van Do v Dijk H-Hollandslandschap Botgat. 

C;  Mail Tieneke Schilder VKKNH. 

D;  Brief gemeente Zijpe, ontvangst bevestiging reactie DR op Verkeers en  

     Vervoersplan Gemeente Zijpe.     

E;  Mail gemeente Zijpe antwoord op vraag vervangen bomen Gorsen . 

F;  Mail RWS Stolpen verkeersmaatregelen. 

G;  Mail gemeente Zijpe werkzaamheden aan brug tussen Previnaireweg en       

     Uyterland. 

                     

  



  

  

Uitgaande stukken. 

 

A;  Mail 06-02-12 aan Do van Dijk N-H landschap (botgat).  

B;  Mail aan B&W gemeente Zijpe, reactie DR op Verkeers Vervoersplan Gemeente  

     Zijpe. 

C;  Mail aan Tieneke Schilder over lidmaatschap VKKNH. 

D;  Mail Betty Bracht bevestiging bezoek mevr Willig-Kos vergadering DR van 05  

     april 2012. 

E;  Mail aan Tieneke Schilder, uitleg afwijzing lidmaatschap VvKkNH. 

F;  Mail aan gemeente Zijpe  nieuwe verkeerssituatie Stolpen.  

G;  Mail aan gemeente bel/herstel, vervangen bomen Gorsen. 

 

7 ) Rondvraag: 

 

Mevr Bracht. 

Het is geen gezicht hoe de agenda in de dorpsomroeper wordt gepubliceerd. De 

Lay-Out ziet er niet uit. 

 

Mevr ten Boekel 

Volgende vergadering niet aanwezig. 

 

VZ sluit om 21.54 uur de vergadering. 

 

Volgende vergadering is op donderdag 5 april 2012 om 19.30 uur. 

 

De Secretaris 

N.D.J. van Ammers 

 

 



  

  

 


