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Verslag van de vergadering van 3 mei 2012 

 

Aanwezig: dhr. Tepas (VZ); mevr. Bracht; dhr. den Hollander; dhr. de Wind; dhr. 

Deekens; dhr. Landman. dhr. van Ammers, mevr. Mooy. mevr. Ten Boekel, dhr. de 

Haan. dhr. van Galen, dhr. Lashley 

 

Afwezig:dhr. Klijn. dhr. van der Zee, dhr. Meijer 

 

Gasten:dhr. Drieënhuizen, dhr. Kroon VVD, dhr. v/d Poel mevr. de Boer 

 

VZ opent het inloopspreekuur en heet mevr. de Boer en dhr v/d Poel van de 

Dorpsomroeper welkom en geeft kort memorie hoe de samenwerking met de 

omroeper tot heden verloopt. VZ geeft tevens aan naar de toekomst te willen 

kijken en hoe we elkaar misschien kunnen aanvullen cq iets voor elkaar kunnen 

betekenen. Eventueel invulling van de tijd waarin de Dorpsomroeper ‘s zomers niet 

wordt uit gegeven. Dhr. van de Poel geeft verslag hoe hij als redacteur te werk 

gaat en hoe hij de input voor de Dorpsomroeper samenvat.  

 

Mevr. de Boer vult aan dat het nieuws vaak in mei stopt, ondermeer doordat een 

hoop verenigingen/soos dan met zomerreces gaan. Vanuit de Dorpsomroeper 

promoot men het niet om de zomer door te halen. Zodoende is er geen behoefte 

om ‘s zomers een samenwerking aan te gaan om evt. nieuws via de site van de 

Dorpsraad kenbaar te maken. Dhr. v/d Poel geeft tevens aan niet de illusie te 

hebben dat men met de Dorpsomroeper de jeugd bereikt. VZ beaamt dit. Mevr. 

Bracht merkt op dat de Dorpsomroeper een vorm van censuur toepast. Dhr. v/d 

Poel haakt hier op in zegt met een aantal regels te werken als redacteur.  

 

1- Het moet passen dus zaken worden daar waar het kan ingekort. 

2- Conflicten tussen personen/groepen worden niet geplaatst. De 

Dorpsomroeper betracht neutraliteit. 

 

Discussie verzand van samenwerking naar kritiek. Dorpsomroeper geeft aan hier 

niet voor uitgenodigd te zijn. VZ sust de boel. 

 



  

  

 

Dhr. Drieënhuizen 

 

Benadrukt dat hij komt als vertegenwoordiger van de seniorenraad/ANBO en niet 

als PvdA lid. 

 

Dhr. Drieënhuizen geeft aan dat we al in de 5e maand zitten en dat het misschien 

als DR tijd wordt na te denken over een visie 2013. Er volgt wat discussie. Dhr. 

Drieënhuizen geeft aan de DR Callantsoog een erg afstandelijk orgaan te vinden. 

Hij heeft bij zijn bezoek het gevoel voor het gerecht te zitten. De DR komt over 

als één groot bestuur. Dhr. de Haan vult aan dat hij vraagtekens stelt bij de 

beslotenheid van de DR na het inloop spreekuur. Er volgt wederom discussie over 

de voordelen en nadelen van deze structuur en hoe besluitvorming heeft plaats 

gevonden om tot deze vorm van vergaderen te komen. 

 

Dhr. Drieënhuizen gaat door dat hij het jammer vond dat het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier HHHNK, alleen in beperkte setting heeft gesproken en 

niet in een open vergadering en maakt daarna de vergelijking met andere 

Dorsraden. Hij vindt tevens dat de DR Callantsoog er niet aan trekt en maakt 

wederom vergelijking met raden die er voor buffelen om iets gedaan te krijgen. 

VZ geeft weer uitleg waarom er eerst voor is gekozen om in gesloten setting te 

praten met het HHHNK, hier is niet over één nacht ijs gegaan om het op deze 

manier te doen. Dhr. Drieënhuizen geeft verder aan het onvoorstelbaar te vinden 

dat er geen fietspad komt west van de duinenrij, we moeten als dorp voorkomen 

dat we aan de zijlijn komen te staan. VZ vult aan dat we als DR geen politieke 

partij zijn en ons  niet druk gaan maken over zaken die nog niet spelen. We gaan 

om met actueel/ lopende zaken. Dhr. Drieënhuizen gaat door dat je bij de 

politieke partijen wel kenbaar moet maken wat je wil/wenst voor het dorp en haalt 

diverse voorbeelden aan. Er staan ons teveel bezuinigingen te wachten. De 

discussie gaat verkeerd en Dhr. Drieënhuizen geeft aan zich niet prettig te voelen 

met de repliek die hij krijgt en stapt op.  

 

Dhr.Kroon VVD 

 

Dhr. Kroon vraagt of het HHHNK verhaal in het verslag van de vorige vergadering 

staat. Dit wordt bevestigd. 

 

1 ) VZ opent de vergadering 

 

 

 



  

  

2 ) De agenda wordt vastgesteld.  

Dhr. Den Hollander wil graag de methodiek van werken/hoe om te gaan met de 

lopende zaken. VZ haakt hier gelijk op in. Vanaf 1 september 2012, loopt het 

contact met de gemeente via een nieuw aan te stellen ambtenaar. Deze ambtenaar 

wordt het aanspreekpunt voor alle Dorpsraden. Voor ons zaak dat we het gestelde 

in ons convenant bewaken. Ook iets voor ons; dat we misschien de agenda wat 

uitgebreider in de omroeper moeten laten zetten VB: het benoemen in de agenda 

van de werkgroepen. Er volgt wat discussie. VZ dit punt komt in september op de 

agenda. Mevr. Mooy vult aan dat we er wel voor moeten waken niet in een politieke 

rol te worden gedrukt. ( dhr. De Haan vult aan dit te zullen uitdragen) 

 

3 ) Mededelingen: 

Dhr. De Haan motiveert waarom hij terug is gekeerd als lid van de DR. 

 

Plug-in Bibliotheek 

Er worden gelden ten behoeve van Plug-in bibliotheek vrij gemaakt. Senioren 

zullen worden begeleid daar waar nodig. 

 

Verbouwing Dorpshuis. 

Dhr de Haan doet kort verslag. Aan de zijde van het Jewelplein worden twee 

ramen in de gevel geplaatst. Op het Jewelplein heeft dit een klein beetje onrust 

veroorzaakt. Men was bang dat van het één het andere zou komen en het geheel 

met uiteindelijk een terras zou eindigen. Van dit alles is niets waar. Het blijft bij 

twee ramen. Firma van Daele gaat dit realiseren.. 

 

Verlichting woning Jewelweg 19. 

VZ is wezen kijken en geeft een korte impressie. DR laat weten zich niet 

geroepen te voelen om de bewoner aan te spreken op zijn verlichting. VZ geeft 

aan op persoonlijke titel eens met de bewoner een praatje te maken. 

 

Riool problematiek. 

Er is een brief verstuurd hoe wij als DR in deze kwestie staan, maar het probleem 

blijft spelen nu “Villa ter Duin”van start gaat. Ook dit complex zal op het riool van 

hetzij de Abbestederweg of de Duinroosweg worden aangesloten. Er wordt 

voorgesteld om de gemeente aan te schrijven om men te triggeren op de 

verwachte situatie. Er volgt discussie over het riool aldaar. 

Capaciteitsgebrek/samenloop van systemen, verschil huur/koop woning en wie 

waar verantwoordelijk voor is. VZ gaat een brief sturen om de gemeente van onze 

zorg op de hoogte te stellen. 

 

 



  

  

4 ) Verslag vergadering 5 april 2012.  

Goedgekeurd.  

 

5 ) Verslag werkgroepen: 

 

Groote Keeten 

Rioolplan. Abbestede is deels pers/deels vrije val. Men is voornemens dit gehele 

gebied pers te maken. Er komen pompen met een grotere capaciteit bij. Dit 

traject is nu in gang gezet, VZ schetst de knelpunten in het traject. Oa camping 

Tempelhof waar het riool doorheen loopt. Toen het nog een gemeente camping 

was, was dit geen probleem. Maar nu moet men om Tempelhof heen om aan te 

sluiten op het pompstation Oosternollen. 

 

Zwakke schakels/Kustverdediging: 

Niet bezocht, geen capaciteit. 

 

Verkeersplan Callantsoog 

Voor deze bijeenkomst waren we niet uitgenodigd. VZ verzoekt dhr. Lashley hier 

een korte reactie op te geven. Het Verkeersplan wordt verder besproken. 

 

Dorpsplein: 

VZ heeft de nieuwe schets gezien en het blijkt dat zonder overleg een stuk van 

de muur is verdwenen. VZ heeft de gemeente hier reeds op aangesproken. Dhr 

Deekens geeft aan dat er inmiddels 35 reacties op het huidige plan zijn binnen 

gekomen. Er volgt op 8 mei 2012 een bijeenkomst. De DR zal inspreken. Er volgt 

discussie over de inrichting en 30 km zones. 

 

Communicatie 

Onze site is gehackt, er schijnt nu een spelletje aan te hangen. Volgens dhr v/d 

Zee is hier weinig aan te doen, dit is het nadeel van een gratis site. 

 

6 ) In- en uitgaande stukken: 

 

Inkomende stukken 

 

A; Mail Menno Boermans Gemeente over thema avond verkeer op 03 april. 

B, Mail Andre Groot over uitnodiging vergadering 05 april. 

C; Mail secretariaat PVDA; adres wijziging.  

D; Nieuwsbrief windmolens. 

E; Nieuwsbrief vrijwilligerspunt Zijpe. 

F; Uitnodiging rondetafelgesprekken 10 april. 



  

  

G; HSZ Cultuurcompagnie, verhalenproject. 

H; Mail gemeente plaatsing led verlichting. 

I;  Mail Ger de Haan renovatie Dorpshuis. 

J; Mail VvKk-nh.  

K: Telefonisch contact met raadslid Rolf Klant, over nieuwe praktijk huisarts. 

 

Uitgaande stukken. 

 

A; Mail aan Menno Boermans gemeente Zijpe, antwoord op mail 13 april thema-

avond verkeer. 

B; Mail aan dhr Groot (VVD) over mail 12 april (dorpsraadvergadering). 

C: Mail aan gemeente dhr Boermans, invalidenparkeerplaats. 

 

Besproken wordt de brief “HSZ verhalen vertellen”. Wat doen we hier mee. 

Binnen de DR zit niemand die zich met dit verzoek kan identificeren. Besloten 

wordt om de brief aan te bieden bij de Historische vereniging. Er passeren 

diverse namen van Callantsoger’s waar aan gedacht wordt. 

 

Punt K;VZ heeft een telefoontje gekregen van gemeenteraadslid Rolf Klant mbt 

de nieuwe dokterspraktijk. VZ doet verslag van dit gesprek. Dhr van Ammers vult 

aan dat er een drietal insprekers zijn geweest, oa de in het plan gestelde 

parkeercapaciteit is aan de orde gesteld en het metalen dak in combinatie met de 

afvoer van het regenwater. Metalen daken zijn voor het Hoogheemraadschap een 

punt van aandacht. 

 

7 ) Rondvraag: 

 

Mvr Mooy; 

Merkt op dat tijdens het verbouwen van het Dorpsplein de Zeeweg als 

omleidingroute voor het openbaar vervoer is aangemerkt. Dit is niet wenselijk en 

een punt wat we moeten bewaken. 

 

Mvr. Ten Boekel 

Kruising Op ’t Landweg/Dorpsweg is een gevaarlijke punt. De raad bevestigd dit. 

Dit blijft een punt van aandacht. 

 

Dhr de Wind: 

Is er een reactie binnen gekomen op onze advertentie voor een nieuwe voorzitter. 

Dit is negatief. 

 

 



  

  

Dhr Deekens 

Na de herinrichting van de Zuid Schinkeldijk zijn een aantal zaken opgevallen. De 

enorme drempels en de vele verkeersborden.  Diverse leden van de raad 

bevestigen dit. VZ gaat via de gemeente de wegbeheerder benaderen. 

 

Dhr de Haan 

Vraagt of er nog een tekort aan brandkranen is. Vz geeft aan waar de knelpunten 

zitten. Dit blijft een punt van aandacht. 

 

Vraagt welke werkgroepen er zijn en wie waar in zit. Vz zal dit mailen. 

 

Dhr Lashley 

Vraagt of er nog een excuusbrief komt naar de VVD naar aanleiding van het 

wegsturen van de heer De Groot. Voorzitter legt uit hoe de uitnodiging is gegaan 

en hoe hij deze tijdig heeft ingetrokken en wil het hier bij laten. Dhr Lashley 

geeft aan dat het incident wel speelt binnen de VVD. Er volgt binnen de 

vergadering discussie over het incident. 

 

Dhr Lashley refereert aan de rouwadvertentie van Co Louwe en verzoekt om 

vooraf teksten te krijgen/in te zien van uitgaande stukken. 

 

Dhr van Galen 

Parkeerproblematiek Voorweg, camping Callassande. VZ er is op het nieuwe plan 

door de DR ingesproken, dat het parkeren op eigen terrein moet worden geregeld. 

VZ neemt dit punt wederom mee. 

 

VZ sluit om 22:09 uur de vergadering. 

 

Volgende vergadering is op donderdag 7 juni 2012 om 19.30 uur. 

 

De Secretaris 

N.D.J. van Ammers 

 

 



  

  

 


