
ING 60.65.75           KvK. 37081288 

  

 

 

  Stichting Dorpsraad 
Callantsoog & Groote Keeten 

Website: www. dorpsraadcallantsoog.tk  
Email: dorpsraadcgk@quicknet.nl 

Secretariaat: Previnaireweg 3 
1759 GW  Callantsoog 

 

 

 

 

Verslag van de vergadering van 9 september 2012 

 

Aanwezig: dhr. Tepas (VZ), mevr. Bracht, dhr. den Hollander, dhr. Deekens, dhr. 

van Ammers, dhr Meijer, dhr. Lashley, mevr. ten Boekel, , dhr, de Haan, dhr van 

Galen, dhr v/d Zee, mevr Mooy dhr. de Wind 

 

Afwezig: dhr. Klijn, dhr. Landman. 

 

Gasten: Div. Bewoners van onder andere de Duinroosweg/Abbestederweg, dhr 

Albers van de gemeente Zijpe en dhr Kroon (VVD) 

 

VZ heet iedereen welkom op het inloop spreekuur waarna het woord wordt 

gegeven aan dhr Borkent welke namens de bewoners spreekt. 

 

Er wordt uitgelegd wat er bij hevige regenval gebeurd in de woningen gelegen aan 

de Duinroosweg en Abbestederweg. Wc’s spoelen niet meer door, het water komt 

omhoog in de wc’s. Dhr Borkent geeft aan dat vroeger bij hevige regenval het 

water werd geloosd in de sloten er niets aan de hand was, maar sinds alles door 

het riool moet dit probleem is ontstaan. Verder geeft dhr Borkent aan het 

kortzichtig te vinden dat de gemeente de verantwoording voor dit probleem bij de 

bewoners legt. Ook zou er een rapport zijn met een probleemanalyse opgesteld in 

opdracht van de gemeente wat de bewoners nooit hebben ontvangen. Wat gaat de 

gemeente hier aan doen, hoe komen we tot een oplossing. 

 

VZ haakt hier op aan en geeft een stukje geschiedenis over de afgelopen jaren en 

geeft inzicht hoe het riool loopt en in de onderhoud/reparatie geschiedenis de 

afgelopen jaren. VZ vertelt tevens dat er bij de twee huurwoningen aanpassingen 

zijn gedaan. Inmiddels heeft de VZ terugkoppeling gekregen van één van de 

bewoners van deze woningen dat er geen problemen meer zijn opgetreden bij de 

laatste hevige regenval. 

 

 

 

 



  

  

 

Naar aanleiding van dit verhaal is door de Dorpsraad een zienswijze ingediend bij 

de gemeente om bij de bouw van het nieuwe appartementencomplex het riool aan 

de Duinroosweg te ontzien. Inmiddels is er een gesprek geweest tussen een 

vertegenwoordiger van de Dorpsraad, de gemeente en De Geus bouw welke het 

plan gaat realiseren. Hierbij is de rioolproblematiek besproken en wordt aan de 

ingediende zienswijze gehoor gegeven.  

 

Gast dhr Alders als vertegenwoordiger van de gemeente krijgt het woord. Hij 

begint met een impressie te schetsen hoe de huidige rioolsituatie in de hoek 

Callantsoog-Noord, Abbestederweg eruit ziet. Het betreft een gescheiden stelsel 

waarbij 70% van het water in het riool komt en 30% wordt geloosd op het 

oppervlakte water. Dhr Alders geeft tevens aan dat de twee overstort reservoirs 

(1x in de omgeving van hotel het Zwaantje en 1x op de Previnaireweg) open zijn 

hier wordt het water dus niet geblokkeerd. Dhr Alders gaat door met uit te 

leggen hoe een overstort en een bezinkleiding werkt en wat drempels doen in het 

systeem. Volgens dhr Alders is niet gebleken dat het systeem niet werkt. Er volgt 

discussie waarin dit punt door de aanwezigen wordt betwist gezien de problemen 

die er spelen die er vroeger niet waren. Stelling van de bewoners; De riolen zitten 

tegenwoordig voller bij hevige regenval dan vroeger! Waardoor er vanuit de huizen 

in zo’n periode niet geloosd kan worden. Ook de ouderdom van het riool komt ter 

sprake.  

 

Dhr Alders gaat verder met zijn uitleg over het stelsel, hij geeft aan dat er vanaf 

de Duinweg een kolkleiding zou lopen welke uitmondt op de sloot bij de dhr van 

Twuijver achter. Deze leiding fungeert niet naar behoren een kleurentest heeft 

aangetoond dat niet al het water wat door deze leiding moet worden afgevoerd 

ook daadwerkelijk daar komt waar het heen zou moeten (de sloot) er verdwijnt 

water mogelijk in een ander rioolstelsel. Dit moet worden hersteld,  

Er zijn inmiddels twee adviezen opgesteld naar de gemeente; 

 

1- De oude kolkleiding moet worden hersteld 

2- Het nieuw te bouwen appartementencomplex moet op een andere locatie op het  

     riool worden ontsloten, waarbij het rioolstelsel van de Duinroosweg wordt  

     ontlast. 

 

 

 

 



  

  

In de toekomst moet daar waar het kan de hemelwaterafvoer gescheiden worden 

van het riool. Wat hebben de bewoners hieraan; “niet veel maar het herstel van de 

kolkleiding moet het systeem gaan ontlasten.  

 

Ook de verhoging van de drempels komen ter sprake dit is gedaan om te voldoen 

aan de milieueisen. Volgens Alders zijn de drempels niet de oorzaak van de 

problemen maar speelt riool beluchting/ontluchting ook een grote rol. Er volgt 

weer discussie waaruit duidelijk wordt dat de bewoners hier duidelijk van mening 

verschillen met de dhr Alders. Vz haakt in en vraagt om een oplossing; 

- De woningstichting bewoners worden geadviseerd om bij hun verhuurder op 

net te komen. 

- Vz vraagt de gemeente om een meting in het overstort reservoir (omgeving 

’t Zwaantje) 

- Vanuit de Dr zal een brief worden opgesteld aan de gemeente om met een 

goede oplossing te komen. 

 

Dhr Alders haakt hier op in geeft aan dat er al sinds 2006 wordt gemeten en 

deze metingen geven aan waar de problemen zitten. Een aantal is al opgelost zoals 

de overlast in de Brederodestraat.  

 

20:45 uur einde inloopspreekuur en alle bezoekers verlaten de zaal. 

 

1 ) VZ opent de vergadering, dhr Landman en dhr Klijn hebben afbericht gedaan. 

 

2 ) De agenda wordt vastgesteld.  

Punt camping Callassande wordt toegevoegd 

 

3 ) Mededelingen: 

mededelingen welke tijdens de vergadering zijn besproken: 

 

Ophaalbrug Stolpen 

Deze is weer open voor voetgangers en fietsers 

 

Voetganger oversteekplaatsen 

De VOP’s binnen het dorp hebben weer onderhoud gehad en zijn weer duidelijk 

zichtbaar. 

 

Strandopgang 

Bij diverse strandopgangen is inmiddels nieuwe verlichting geplaatst 

 

 



  

  

 

Plaatsing overkapping bankje Frankendaeltraat 

Tegen het plaatsen deze overkapping was door diverse belanghebbenden bezwaar 

gemaakt. Wat blijkt dat deze bezwaren te laat zijn ingediend. Hier is enige ophef 

over ontstaan.  

 

Vangrail afslag Stolpen 

Er blijkt toch een talud te zijn aangelegd. De vorige vergadering is wijkagent van 

Veen op het ontbreken van enige vorm van veiligheid op dit punt gewezen wat hij 

zou meenemen. Mogelijk dat dit toch geleid heeft tot een voorziening. 

 

Nieuwbouw hotel ’t Zwaantje 

Het plan om het oude hotel te slopen en een compleet nieuw hotel te bouwen is 

ingediend bij de gemeente. Inmiddels is door diverse omwonenden een zienswijze 

ingediend. 

 

C2000 mast  

In Groote Keeten wordt een nieuwe mast geplaatst. Via een bepaalde site zou je 

moeten kunnen zien waar deze geplaatst wordt maar dat gebeurd niet als je op de 

site kijkt. VZ zal actie ondernemen op dit punt. 

 

KPN mast 

Door de VZ is bij omwonenden van de kpn mast bij het voetbalveld, navraag 

gedaan naar overlast. Tot nu toe is er van overlast niets gebleken. 

 

Nieuwe Albert Heijn 

De eerste schetsen van de nieuw te bouwen Albert Heijn zijn bekend. Niet alle 

leden hebben ze gekregen. Besloten wordt om dit punt in de volgende vergadering 

opnieuw te bespreken. 

 

Nieuwe Dorpsplein 

De reconstructie gaat voorlopig niet door. De aannemer is afbesteld en krijgt een 

aanvaardbaren vergoeding. 

 

Dorpsfilm 

Joop v/d Water is met dit punt aan de slag gegaan. Hij heeft bijvoorbeeld het 

begin van het nieuwe schooljaar vastgelegd. Zo zal hij nog meer dingen binnen het 

dorp gaan vastleggen. 

 

Verlichting Kiefteglop 



  

  

Deze is vernieuwd. Er is hiervoor een schakelkast verplaatst waardoor er nu een 

klein pleintje is ontstaan wat goed past op deze plek. Nu nog een bankje erbij.  

 

50 jaar Reddingsbrigade 

Dhr van Ammers is hierheen geweest met zijn gezin en doet kort verslag. De 

opzet van deze dag mag zeker als zeer geslaagd worden ervaren. De dag was door 

de reddingsbrigade goed verzorgd. Voor alle leeftijden was iets te doen en het 

mooie weer op deze dag was zeker pluspunt waardoor de dag goed viel. 

 

Adreswijziging 

Er komt nog steeds post voor het secretariaat op het adres van mevr Mooij. 

Secretaris vult aan in eerder stadium al een adreswijziging te hebben gemaild. 

Hierop aanhakend geeft dhr van Ammers aan te moeten stoppen met het 

secretariaat ivm privé omstandigheden.  

 

Mail VVKK 

We krijgen nog steeds mail van het VVKK, ondanks bericht dat we hebben 

aangegeven geen lid te willen worden. Actie Secretaris zal expliciet aangeven bij 

het secretariaat van het VVKK dat de mail niet gewenst is. 

 

4 ) Verslag vergadering 7 juni 2012.  

Goedgekeurd 

 

5 ) Verslag werkgroepen: 

 

Zwakke schakels/Kustverdediging: 

Tijdens het rondmailen van de lijst met wie in welke werkgroep participeert is den 

Hollander per abuis uit de werkgroep zwakke schakels gehaald. Bij deze zit hij er 

weer in. Opgemerkt wordt refererend naar het verslag van 3 juli moeten we nog 

wel doorgaan met deel te nemen, het gevoel heerst dat we worden bedondert 

gezien de nieuwsberichten van de afgelopen tijd. In Petten verzanden de 

stuwdammen en het lijkt of Callantsoog als compensatie dient. De werkgroep doet 

verder verslag van de stand van zaken. Callantsoog zou vooroeversuppletie krijgen 

dat is toen op de vergadering door mevr. Willig-Kos toegezegd en vooralsnog gaat 

dit door. 

 

Dorpsplein: 

De vraag is of de werkgroep officieel op de hoogte is gebracht van door de 

gemeente na de voorlopige voorziening die is aangevraagd bij de rechter. Dhr 

Deekens/v/d Zee geven aan dat dit niet is gebeurd. Eind juli is er nog een 

bijeenkomst geweest van de klankbordgroep. Hierna zijn een 15 tal bewoners 



  

  

ondernemers naar de rechter gestapt. één van de punten waar de rechter over 

viel was dat de leden van de klankbord groep uit de verkeerde personen bestond. 

Een ander punt was dat het Hoogheemraadschap bezwaar had aangetekend ivm de 

waterafvoer er was geen watertoets uitgevoerd. Kort samengevat; wanneer het nu 

wel doorgaat is onduidelijk. Het is nu wachten op een uitspraak van de raad van 

State. 

 

 

Jeugd: 

Hyksos is nu het is opgeknapt een groot succes. 

 

Financiën 

 

Mevr Bracht deelt mede dat het 2e deel van de subsidie binnen is. Alle rekeningen 

zijn betaald en deze waren nu allemaal kloppend 

 

Communicatie 

 

Zoals in een eerdere vergadering was aangegeven gaat dhr v/d Zee de raad 

verlaten. Hij blijft wel het beheer van de site doen. Nu dhr van Ammers heeft 

aangeven ook te gaan stoppen met de Dorpsraad zal het e-mail adres van de site 

naar het nieuwe secretariaat moeten worden doorgezet. Mevr Mooij geeft aan 

het secretariaat weer te willen gaan doen maar niet de mailfunctie erbij te 

kunnen hebben. Dhr Lashley wil het voorzitterschap tijdelijk gaan waarnemen na 

het aftreden van dhr Tepas en geeft aan dat de mail for the time being naar hem 

kan worden doorgezet. Het postadres van het secretariaat wordt wel het adres 

van mevr Mooij. 

 

6 ) In- en uitgaande stukken: 

 

Zie mail voorzitter 

, 

Stukken behandeld tijdens de vergadering 

Inkomende stukken 

 

Mail dhr v/dPoel 

Er is een mail ontvangen van dhr v/d Poel van de dorpsomroeper waarin hij vragen 

heeft gesteld over het bestemmingsplan buitengebied Callantsoog. VZ heeft 

uitgelegd wat de Dr hierin heeft ingebracht Het voorstel van v/d Poel is om 

hierover wat in de dorpsomroeper te zetten. Op het voorstel van v/d Poel wordt 

positief gereageerd echter met betrekking tot het bestemmingsplan is deze kans 



  

  

voorbij omdat het plan al rond is en er geen inspraak meer mogelijk is. Door alsnog 

te publiceren roep je onnodig vragen op waar de gemeente niets meer mee kan 

doen. Maar dit doet niets af om bij een volgend paserend plan via de 

dorpsomroeper ergens meer ruchtbaarheid aan te geven. 

 

Bezwaarschrift camping Callassande 

Vz doet verslag over het gelopen traject en eerder aangedragen zienswijzen. VZ 

heeft gisteren 5 september onze zienswijzen opnieuw ingediend. 

 

Dhr van Galen heeft de reactie van de gemeente op eerder ingediende zienswijzen 

bij zich. Daaruit blijkt niet dat die van de Dr zijn meegenomen en hij vraagt zich 

hardop af of wij als dorpsraad nog wel serieus worden genomen. Er volgt 

discussie. 

 

VZ grijpt dit moment om officieel afscheid te nemen van dhr v/d Zee en de dhr 

van Galen voor wie dit de laatste vergadering is.  

De volgende vergadering wordt afscheid genomen van de heer van Ammers en de 

heer de Haan. 

 

7 ) Rondvraag: 

 

Mevr Mooij 

vraagt hoe het tijdspad gaat lopen met betrekking tot de reconstructie Jewelweg 

etc. VZ geeft aan dat dit naar voren wordt getrokken nu het dorpsplein even niet 

door gaat. VZ is voornemens nog even contact opnemen met de gemeente hierover. 

 

Dhr Meijer, 

merkt op dat de locatie van de voormalige Dixie bar aardig aan het verloederen is. 

VZ geeft aan dat dit plan nog niet loopt en er rust geen verplichting tot sloop voor 

het pand. Alleen als er gevaar voor derden optreed kan men optreden. 

 

Merkt op het erg positief te vinden dat op het rioolprobleem tijdens het inspreek 

half uurtje veel bewoners zijn komen opdagen. 

 

Dhr Lashley 

heeft tijdens een korte onderbreking dhr van Vuuren (eigenaar AH) gesproken. 

De huidige tekeningen kunnen allemaal in de prullenbak er komt een nieuw plan.  

 

Dhr de Haan 

Geeft aan een brief van de gemeente te hebben ontvangen met betrekking tot de 

wateroverlast welke voor het archief is bestemd. 



  

  

 

 

Dhr de Wind 

Zal in december de vergadering als lid voor het laatst bijwonen. Hij stopt met 

ingang van het volgend jaar. 

 

Dhr Deekens 

Is de volgende vergadering er niet bij. 

 

Mevr ten Boekel 

Tijdens de strandzesdaagse is het VVV bosje weer veelvuldig als toilet gebruikt. 

Dit lijkt een terug kerend iets te worden.  

 

Het hek bij het VVV bosje blijft dat staan? VZ de put die daar ligt is nog niet 

klaar. Zo lang dat duurt zal het hek blijven staan. 

 

Nabrander mevr Mooij, de felle verlichting bij huis in het bos zijn uit. 

 

Einde vergadering. Volgende vergadering 4 oktober 2012 

 

De Secretaris 

N.D.J. van Ammers 

 

 



  

  

 


