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Verslag van de vergadering van 2 februari 2012 

 

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

Meijer; dhr. van der Zee; dhr. Lashley; dhr. den Hollander; dhr. de Wind; dhr. 

Deekens; dhr. Landman. dhr. van Ammers 

 

Afwezig:dhr. Klijn. Dhr van Galen 

 

Gasten: mevr. Kramer, dhr Drieënhuizen, dhr v/d Poel, dhr Kamp 

 

Dhr v/d Poel 

 

Dhr Poel is de secretaris van de vereniging van eigenaren (VVE)van het Sandepark 

te Groote Keeten. Hij is zelf ook woonachtig op het Sandepark. Dhr Poel geeft 

aan op zoek te zijn naar een betere bron van informatie als het op besluitvorming 

(met name betreffende de gemeente) aankomt, betrekking hebbende op het 

Sandepark. 

Mogelijk dat de DR hier wat in kan betekenen zo niet eventueel lidmaatschap. VZ 

legt uit hoe de DR werkt en hoe deze aan zijn informatie komt. Daarnaast geeft 

de Vz diverse tips hoe de VVE aan zijn informatie kan komen. VZ legt ook uit dat 

lidmaatschap van de DR geen optie is in verband met de neutrale positie van de 

DR. 

 

Mevr Kramer 

 

Mevr Kramer kaart de busverbinding Callantsoog-Schagen aan en het 

bijbehorende busabonnement. In het verleden is dit altijd een 2 sterren 

abonnement geweest en nu is het een 3 sterren abonnement. Het is in het 

verleden ook wel eens 3 sterren geweest omdat de bus een periode via ’t zand is 

gereden dus een langere route en reistijd. Omdat het verschil tussen de twee 

abonnementen erg groot is, het 3 sterren is 30% duurder. Toentertijd is 

mondeling overeen gekomen dat men aan Callantsogers voor deze route een 2 

sterren mocht verkopen. De bus rijdt inmiddels weer zijn oude/korte route, maar 



  

  

men heeft het abonnement toch weer opgeschroefd naar een 3 sterren 

abonnement. En het digitale afgifte systeem laat verkoop van een 2 sterren 

abonnement niet meer toe. Kan de DR hier wat in betekenen. VZ geeft aan in 

eerste instantie niet veel aan te kunnen doen aangezien de DR niet wordt 

betrokken in de besluitvorming rond dit onderwerp.  

Echter deze casus wordt aan mevr Mooy (lid DR) voorgelegd. Zij geldt als 

ervaringsdeskundige op dit gebied. 

 

Dhr Drieënhuizen 

 

Dhr Drieënhuizen kaart aan dat het Botgat één grote stuifboel is en dit leidt tot 

overlast van de omwonenden. Landschap Noord-Holland geeft niet thuis. VZ zal Do 

van Dijk hierover benaderen. 

 

Dhr Drieënhuizen maakt zich namens de ouderen in oa huys ten Oghe zorgen over  

doorgang op Stuyvezandeweg. Door het parkeren van de bewoners is het de vraag 

of de vrije doorgang van voertuigen in gebruik bij de hulpdiensten nog wel is 

gewaarborgd bij calamiteiten. Dit zelfde verhaal geld voor de Zeeweg ter hoogte 

van het kerkhof. De berm begroeiing in combinatie met de smalle weg en de 

parkeerpakken zetten vraagtekens  bij een vrije doorgang op een drukke dag. VZ 

zal contact opnemen met de brandweer en deze vraagstukken aankaarten. 

Mogelijk gevolgd door een stukje in de dorpsomroeper en een bericht naar de 

gemeente. 

 

Dhr Drieenhuizen maakt de DR attent op het gemeente beleid omtrent 

“wooncontainers” in combinatie met mantelzorg achter/bij woningen en vraagt de 

DR een mening te vormen. De ANBO is tegen dit concept maar voor woningen 

speciaal voor ouderen. 

 

Dhr Kamp 

 

Dhr kamp komt namens de VVD aanschuiven bij de DR. De VVD heeft de wens om 

regelmatig bij de dorpsraden aan te schuiven om beter te weten te komen wat er 

bij de bevolking leeft. In de toekomst zal vaker iemand van de VVD aanschuiven 

bij de vergadering. Hij vraagt ook hoede DR tegen de fusie aan kijkt. VZ geeft 

uitleg over hoe de DR werkt, alsmede zijn opvatting over de fusie en hoe de DR 

hier mee om is gegaan.  

 

 

 

 



  

  

1 ) VZ opent de vergadering 

 

2 ) De agenda wordt vastgesteld.  

Binnen de vergadering volgt discussie over de publicatie van de agenda in de 

omroeper en/of dit in een ander lay-out moet gaan gebeuren. Aansluitend wordt 

gereageerd tegen de vorm van “censuur”die door de redactie van de omroeper is 

toegepast op de ingezonden brief van mevr Bracht en de motivering van de 

omroeper om dit te doen. Besloten wordt om de omroeper te zijner tijd uit te 

nodigen om hierover met elkaar te praten. 

 

3 ) Mededelingen: 

VZ deelt mede: 

 

- Het herinrichten van de bushaltes is een feit. Oa zijn de haltes verdiept en 

verhoogd. Tegelijkertijd is ter plaatse ook de riolering aangepakt. Mevr 

Mooy vult aan dat dit door de provincie is gefinancierd en de hoogte heeft 

oa te maken met EU regelgeving. 

 

- Bij de voormalige Hoko was een container geplaatst ivm de sloop van het 

pand. Hierdoor werd de doorgang belemmerd. Dit is inmiddels opgelost. 

 

- De herstelwerkzaamheden aan het strand en de duinvoet zijn begonnen. 

 

- De provincie heeft groen licht gegeven voor de nieuwe Pallas reactor. 

 

- Stichting Natuurmonumenten heeft last van ledenverlies. Dit gaat indirect 

gevolgen hebben voor lopende en nieuwe projecten. Mogelijk dat dit 

consequenties heeft voor het herinrichten van gebieden op en rond 

Callantsoog. 

 

- Vz heeft contact gehad met mevr v/d Berg in verband met de 

rioolproblemen in de woningen aan onder andere de Duinroosweg. Er volgt 

wat discussie over oorzaken. Afgesproken wordt dat dhr Lashly een opzetje 

maakt voor een brief aan de gemeente over deze problematiek. 

 

4 ) Verslag vergadering 12-01-2012.  

Goedgekeurd na aanbrengen van diverse correcties. 

 

5 ) Verslag werkgroepen: 

 

 



  

  

 

Kustverdediging: 

Hoe gaan we verder met de thema-avond voor de inwoners in casu de 

kustverdediging. Er volgt discussie waarin diverse strategieën de revue passeren. 

Afgesproken wordt dat mevr Bracht eerst de notulen van de vergadering van 14 

november 2011 (kust op kracht) opvraagt. Daarna wordt een vervolg strategie 

bedacht. 

 

Verkeer 

De brief met het commentaar op het vervoersplan kan eruit. 

 

Dorpsplein: 

Dhr. Deekens geeft aan mail te hebben ontvangen betrekking hebbende op het 

tijdspad waarin de reconstructie van het Dorpsplein moet gaan plaats vinden. Dhr 

Deekens geeft aan dat het langdurige karakter enkele ondernemers de kop kan 

gaan kosten. De werkgroep gaat weer bij elkaar komen. 

 

Frankendaelstraat 

VZ, Bewoners omgeving Frankendaelstraat hebben formele bezwaar ingediend 

tegen het voornemen van het plaatsen van de hangplekbank. 

 

Communicatie 

Dhr v/d Zee geeft aan dat de site weer bij is. Tevens wordt het idee geopperd om 

met de DR op Faceboek te gaan. Afgesproken wordt om hier de volgende 

vergadering verder op in te gaan. 

 

6 ) In- en uitgaande stukken: 

In 

-  Verzoek gemeente om reanimatie posters te verspreiden. 

-  Brief aankondiging onderhoud plantsoenen. 

-  Ontvangstbevestiging brief herindeling HSZ.  

 

Uit 

-  Mail naar gemeente; wateroverlast Duinweg en verlichting parkeerterrein 

Groote Keeten. 

-  Brief aan B&W en fractievoorzitters aangaande het HSZ verhaal. 

-  Jaarverslag DR 2011 aan de gemeente. 

 

 

 

 



  

  

7 ) Rondvraag: 

 

Dhr. Deekens:  

is aangesproken door de wijkagent, met de vraag of er nog behoefte is om bij de 

Dorpsraad op bezoek te komen. 

 

Dhr. Den Hollander:  

merkt op dat gast dhr Drieënhuizen het had over een vergadering op 7 februari 

van de zwakke schakels. Hier is ons niets van bekend. Dhr v/d Zee vult aan dat dit 

een excursie betreft. Dhr Den Hollander neemt nog even contact op met dhr 

Drieënhuizen om één en ander af te stemmen. 

 

Dhr de Wind 

Camping Callassande gaat uitbreiden. Onder andere met chalets. Kan het zijn dat 

bij eventuele jaaropenstelling dit ook gebruikt mag worden voor de huisvesting 

Poole arbeiders zoals nu in Petten een punt is geworden. Vergadering discussieert 

hier kort over. Vooralsnog is het afwachten hoe dit zijn beslag gaat krijgen. 

 

Mevr Mooy 

Het transferium op de Stolpen is slecht gekozen. Geen parkeervakken voor 

mensen die er gebruik van willen maken. VZ gaat hiernaar informeren bij de 

gemeente. 

 

Dhr van de Zee 

merkt nog op dat in Eindhoven op een parkeerterrein Led verlichting is 

aangebracht welke aan gaan op het moment dat het terrein wordt betreden.  

Er is nog hoop. 

 

VZ sluit om 22.04 uur de vergadering. 

 

Volgende vergadering is op donderdag 1 maart 2012 om 19.30 uur. 

 

De Secretaris 

NDJ van Ammers 

 

 

 



  

  

 


