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Verslag van de vergadering van 5 april 2012 

 

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

Deekens; dhr. Landman. dhr. van Ammers, mevr Mooy. dhr v/d Zee, dhr Meijer 

 

Afwezig:dhr. Klijn. Dhr van Galen, mevr. ten Boekel; dhr. Lashley 

 

Gasten:dhr Drieënhuizen, dhr Kroon VVD, dhr de Groot VVD, mevr Willig en dhr 

Kuiper.  

 

Dhr Drieënhuizen 

 

Merkt op dat ondanks de zorg die de leden van de ANBO hebben met betrekking 

tot de nieuw te realiseren Plug-inn bibliotheek in de AH, men het plan niet gaat 

traineren. De ANBO wil vooruit denken en meegaan. VZ vult aan hoe de 

besluitvorming met betrekking tot de nieuwe bibliotheek tot stand is gekomen. 

 

dhr Drieënhuizen; geeft aan naar de thema avond sociale voorzieningen en verkeer 

te zijn geweest. Tijdens deze avond kwamen de zebrapaden ter sprake en het viel 

op dat wethouder Marees geen voorstander hier van is. Tijdens deze avond was er 

iemand uit Heerhugowaard waar dit punt ook heeft gespeeld en gaf aan hoe men  

daar met het wel of niet leggen van zebrapaden is omgegaan. Daar heeft men de 

verkeersintensiteit als uitgangspunt genomen.  VZ geeft aan dat binnen de DR 

voetgangersoversteekplaatsen (VOP) een absolute must is en volgens de planning 

gaan die, zoals her er nu uitziet ook komen. (Tekening wordt getoond waarop de 

VOP’s staan ingetekend. Dhr Drieënhuizen geeft aan wel zorgen te blijven houden 

met betrekking tot dit punt. 

 

Herinrichten locatie Stolperbrug. Het geheel ziet er mooi uit maar dhr 

Drieënhuizen spreekt zijn zorg uit voor de fietsers. Het lijkt erop dat die weer 

de dupe gaan worden. VZ geeft aan dat zolang men werkzaamheden verricht de 

verkeerslichten blijven. (zeker nog een jaar). Geheel blijft wel een situatie die we 

moeten bewaken. VZ speelt alles wat opvalt via de gemeente die dit weer bij de 

verantwoordelijke mensen neerlegt. 



  

  

 

KUST OP KRACHT 

Na het inspreken dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun bezoek en 

introduceert bij de vergadering mevr A Willig en dhr B. Kuiper beiden werkzaam 

bij het Hoogheemraadschap en Hollands Noorderkwartier (HHHNK). Zowel mevr 

Willig als  dhr Kuiper stellen zich zelf voor en geven aan wat hun werkzaamheden 

zijn binnen het HHHNK.  

 

De werkgroep Kust op kracht binnen de DR heeft voor dit bezoek van een aantal 

vraagstukken voorbereid.  

 

- Onder wiens toezicht wordt de kustverdediging uitgevoerd:  

 

In principe geeft HHHNk opdracht maar dit gaat in overleg en samen met 

Rijkswaterstaat (RWS). Dit soort projecten zijn zo groot en complex, er 

spelen meerdere belangen zodat de besluitvorming ook bij meerdere 

organen is belegd.  Maar als we praten over de Zeezijde dan is HHHNK 

verantwoordelijk. De landzijde is voor de provincie. Rws levert een 

projectmanager. Het projectteam zelf; bestaat uit mensen van zowel 

HHHNK als RWS. 

 

- Van waar tot waar loopt het plan gebied;  

 

Vanaf Camperduin tot Groote Keeten. Noordelijker is er geen 

veiligheidsrisico en hoeft er geen suppletie plaats te vinden. Callantsoog 

waar de kust erg dun is gaat mee in het grote plan en staat niet los van het 

geheel. De versterkingen vinden plaats in de vooroever; HHHNK legt uit dat 

men werkt vanuit een basis kustlijn dit is een lijn voor onze kust wat als 

vertrekpunt wordt genomen en wordt jaarlijks opgemeten om te kijken of 

onze kust nog ligt waar hij moet liggen en/of er zand bij moet. Op dit 

moment is het onderhoud onvoldoende en moet er zand bij. Tussen 2013 en 

2015 wordt Callantsoog van extra zand voorzien. Dat het onderhoud 

onvoldoende is wil niet zeggen dat het onveilig is want het zand wat is 

afgeslagen is niet weg, maar ligt voor onze kust en fungeert nog steeds als 

buffer tegen het water, alleen onder het zeeoppervlak. Nadat de zand 

suppleties hebben plaats gevonden moet de kust er in ieder geval weer 20 

jaar tegen kunnen. Tegelijkertijd vind er ook studie plaats naar hoe de 

veiligheid voor 50 jaar kan worden geborgd. De Suppletie is ook geen 

zandmotor zoals deze in Zuid-Holland ligt. Het verschil tussen suppletie en 

de zandmotor wordt uitgelegd. 

 



  

  

-  Financiën:  

 

Voor de versterkingen is 250 miljoen beschikbaar. Binnen dit budget is 

Callantsoog meegnomen. Er is geen minimum of maximum bedrag. Er is 

berekend dat 250 miljoen voldoende moet zijn. Het rijk subsidieert dit. 

Mochten er partijen/gemeentes zaken aan de binnenkant willen, dan zal het 

budget hiervoor of bij de gemeentes zelf of bij de provincie vandaan 

moeten komen. Dit komt niet voor rekening van HHHNK. 

 

- Voor en tegenstanders;  

 

HHHNK wordt geconfronteerd met de visies van diverse 

partijen/natuurorganisaties en hun opvattingen/inzichten/visies. Feit blijft 

dat de veiligheid voorop staat. Dit wil niet zeggen dat er niet naar deze 

partijen wordt geluisterd. Men is dan ook in gesprek met diverse van deze 

partijen.  

 

- Voor de zomer moet de aanbesteding de deur uit zijn. HHHNK verwacht 

dat dit geen vertraging gaat opleveren omdat er maar een paar 

marktpartijen zijn die een klus als deze aankunnen. 

 

Mevr Willig schetst hoe de besluitvorming gaat lopen in combinatie met looptijd 

procedures/bezwaren tot aan de uitvoering geeft.  Aansluitend wordt een 

presentatie gegeven waarin het hele verhaal duidelijk wordt samengevat. 

 

VZ bedankt mevr Willig en dhr Kuiper voor hun komst naar de vergadering van de 

DR. 

 

1 ) VZ opent de vergadering 

 

2 ) De agenda wordt vastgesteld.  

Geen wijzigingen 

 

3 ) Mededelingen: 

VZ heeft ivm de komst van het HHHNK, de mededelingen uitgebreid per mail 

rondgestuurd. Enkele aanvullingen 

 

- VZ en dhr den Hollander gaan naar de bijeenkomst welke de gemeente 

heeft georganiseerd aangaande de uitbreiding van het rioolplan. 

 



  

  

- Hoek Abestederweg/Stuyvezandeweg wordt een verkoopkantoor geplaatst 

voor het “bouwplan Villa ter Duin” wat op deze locatie moet gaan verrijzen. 

Men heeft tevens al de riolering voor dit plan al aangelegd.  

 

- Ger de Haan heeft aangegeven weer lid te willen worden van de DR. DR gaat 

hier in mee.  

 

- Er komt geen paviljoen aan de voordijk. 

 

- Er is voor de duur van 2 jaar een umts mast geplaatst bij het voetbalveld. 

 

 

4 ) Verslag vergadering 1 maart 2012.  

Goedgekeurd na aanbrengen van naamscorrectie: dhr Kamp (vvd) in dhr Kroon. 

 

5 ) Verslag werkgroepen: 

 

Groote Keeten 

 

Zwakke schakels/Kustverdediging: 

Mevr Bracht geeft aan voor de vergadering van Kust op kracht van 24 april 2012 

verhinderd te zijn. 

 

Dorpsplein: 

Er komt een nieuwe bijeenkomst, na afhandeling van alle bezwaarschriften. Dhr 

Deekens vult aan dat er door 22 personen bezwaar is aangetekend. 

 

Communicatie 

Wel of geen facebook. De vergadering besluit dit jaar niet op facebook te gaan. 

Dit punt wordt volgend jaar weer besproken. Ook wordt besloten niet te gaan 

twitteren. Twitter is een erg vluchtig medium en heeft geen meerwaarde voor een 

dorpsraad. 

 

Financiën 

Geen bijz. 

 

Rioolproblemen: 

VZ geeft aan een brief te hebben ontvangen betrekking hebbende op de 

rioolproblemen aan de Duinroosweg/Abbestederweg. Globale inhoud brief; er is 

een test geweest bij 2 huizen aan de Abbesterderweg en die testen waren goed. 

Echter in deze periode is er geen regen gevallen. De buurt is nu aangestraald om 



  

  

het probleem gezamenlijk aan te pakken. VZ schetst een voorbeeld hoe men met 

een soortgelijke casus in het Verenigd Koninkrijk is omgegaan, De Raad geeft aan 

in deze casus niet de trekker van het probleem te worden. Maar de ergernis 

wordt wel gedeeld en we kunnen zeker als intermediair tussen gemeente en 

bewoners fungeren om deze partijen bij elkaar te brengen. 

 

6 ) In- en uitgaande stukken: 

 

Zie mail voorzitter 

Inkomende stukken 

A; Mail via Piet Drieënhuizen van dhr Adema, verslag bezoek zandmotor.  

B; Mail van gemeente Zijpe uitnodiging overleg Dorpsplein. 

C; Mail van Ger de Haan, verzoek lid te worden. 

D; Brief van adviesbureau Louwe. 

 

Uitgaande stukken. 

A; Mail aan Benno Boersma Gemeente Zijpe bebording tbv wegwerkzaamheden. 

B; Mail aan gemeente verzoek aanpak zwerfvuil. 

C; Mail aan Ger de Haan, antwoord op zijn mail, verzoek wordt in de  

 vergadering van 05 april 2012, behandeld. 

 

7 ) Rondvraag: 

 

Mvr Mooy; 

Het valt op dat het oude huis van dokter Verheul in het bos overdadig verlicht is 

s’avonds. Is dit wenselijk en weet iemand wie hier is gaan wonen. DR kent de 

bewoner niet. 

 

Tijdens de herinrichting van het Dorpsplein is men voornemens om de bus over de 

Zeeweg om te leiden. Iedereen kent de Zeeweg en kan nu al inschatten dat dit tot 

problemen gaat leiden. VZ geeft aan dat over dit punt al discussie is geweest en 

Connexion heeft zelf aangegeven dat het haalbaar is, maar dit punt zal in het 

eerst volgende overleg weer worden meegenomen. 

 

Mvr Mooy vraagt aan de heer Deekens wat het standpunt van de 

ondernemersvereniging mbt de herinrichting van het Dorpsplein en of de 

feesttent nog terug komt. Dhr Deekens geeft aan dat de vereniging nog maar 

twee leden heeft en de feesttent die komt terug.  

 

 

 



  

  

Dhr de Wind: 

We moeten nadenken over de opvolging van de VZ van de Dorpsraad. Deze treed 

af in oktober dit jaar. Er volgt discussie. Besloten wordt dat er een 

advertentie/krukel wordt geplaatst in de dorpsomroeper. Secretaris zorgt voor 

een tekst en zal deze rondzenden. 

 

Dhr Deekens 

Momenteel is er 1 invalide parkeerplaats zonder onderbord 1 uur parkeren. VZ 

kaart dit aan bij het gehandicaptenplatform. 

 

Dhr Deekens deelt mede: Er staat momenteel maar 1 afvalbak Noordoost tegen 

de duintjes op parkeerterrein de Kiefteglop. VZ Dit gaat mee in de volgende 

vergadering herinrichten parkeerterrein Kiefteglop. VZ legt uit wat de visie is 

mbt deze parkeerplaats en de wens er een 150 parkeerplaatsen extra te 

realiseren. Dit moet mogelijk zijn als men een grondruil doet met 

natuurmonumenten maar dit gaat ten koste van groenpartijen. VZ geeft aan dat 

hier het laatste woord nog niet over is gesproken. 

 

Dhr Meijer 

Hoe staat het met het fietspad wat langs Urbanus evt door de duinvoet zou gaan. 

(plan herinrichting kruising Duinweg/Abbestederweg) VZ dit fietspad paste niet 

in dit herinrichtingsplan en zal niet worden meegenomen. Hopelijk wordt het 

meegenomen in het plan herinrichten binnenkant Duinzoom.  

 

Dhr Meijer is de volgende vergadering er niet bij. 

 

Mvr Bracht 

Heeft wijkagent Veen al iets laten horen mbt de Stolpen? VZ negatief 

 

VZ sluit om 23.07 uur de vergadering. 

 

Volgende vergadering is op donderdag 3 mei 2012 om 19.30 uur. 

 

De Secretaris 

N.D.J. van Ammers 

 

 



  

  

 


