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VERSLAG VAN 1 NOVEMBER 2012. 
 
Aanwezig: dhr. Landman; dhr. Meijer; mevr. Bracht; dhr. Wind; dhr. den Hollander; dhr. 
Deekens; dhr. Lashley; dhr. Tepas; mevr. Mooy. 
Afwezig: dhr. Kleijn; mevr. ten Boekel; dhr. de Haan op eigen verzoek. 
Gasten: dhr. Kroon; dhr. van Ravenzwaaij. 
 
Dhr. Tepas opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
Hij vraagt aan de gasten of zij vanuit de politiek wat druk kunnen leggen om snel duidelijk 
te maken wie de nieuwe ambtenaar wordt als aanspreekpunt voor de DR. 
Door de fusie zijn wij ons gehele netwerk binnen de Gemeente kwijt en dit zal weer 
helemaal overnieuw opgebouwd moeten worden. 
Er wordt een tijdje gesproken over de gang van zaken mbt de fusie binnen het 
Gemeentehuis. 
Dhr. van Ravenzwaaij geeft aan dat hij, als hij straks gekozen wordt, de verschillende 
Dorpsraden zal blijven bezoeken. 
Het oude convenant dat wij hebben met de Gemeente Zijpe blijft vooralsnog van kracht. 
Het is aan ons om dit aan te scherpen en op te schonen, waar nodig en ditdan aan te 
bieden aan de nieuwe Gemeente. 
Dhr. van Ravenzwaaij vertelt dat er op 13 ovember as. een rondetafelgesprek zal zijn wat 
oa zal gaan over de herinrichting vande kruising Abbestederweg/Duinweg enhij nodigt de 
DR hierbij uit om daar vooral bij aanwezig te zijn. 
Hiermee sluit de VZ het openbare gedeelte en gaan de gasten weg. 
 
We gaan over naar de rest van de agenda. 
 
Er zijn geen voorstellen om de agenda te wijzigen. 
 
Mededelingen. 
Deze zijn naar een ieder rondgemaild. Mevr. Bracht geeft aan dat zij de bijlagen niet kon 
openen. 
Op dat moment wordt er ingebroken in de vergadering en komen wethouder P. Marees en 
mevr. Tepas binnen. Dit alles ivm het afscheid van dhr. Tepas als voorzitter van de DR. 
Volgens de statuten zit zijn termijn erop. 
Wethouder Marees bedankt dhr. Tepas voor de enorme inzet de afgelopen (ruim) 8 jaar en 
memoreert aan een aantal belangrijke zaken, zoals het Dorpsplein en de hangjeugd. 
Hij geeft aan dat de Gemeente Zijpe veel waarde hecht aan de samenwerking met de DR 
en wil dit in de nieuwe Gemeente Schagen volhouden. In het eerste kwartaal van 2013 
moet men bijelkaar komen om dit goed op de rit te zetten. 
   
Volgende week komt de Stuurgroep weer bij elkaar en de wethouder geeft aan dat hij de 

samenwerking met de DR opnieuw zal opvoeren. 

Dhr. Tepas dankt dhr. Marees hartelijk voor zijn mooie woorden en hoopt op een goede 

samenwerking in het vervolg. Hij bedankt de wethouder voor zijn komst. 

Hierna verlaat dhr. Marees de vergadering. Mevr. Tepas blijft wel. 

 

De voorzitter gaat verder met de vergadering en geeft dhr. Landman het woord. 
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Hij is aanwezig geweest bij DNA Callantsoog. 

Een organisatie die graag het eigene van ons dorp wil vastleggen, door de Provincie 

betaald. Er waren 10 mensen en zij hebben gebrainstormd over dit DNA. De volgende 

bijeenkomst staat voor as maandag op de rol. Het doel is voornamelijk om onze eigen 

identiteit te behouden en niet te worden zoals Bergen, Egmond ed. 

Mevr. Bracht geeft aan dat zij wel een keer mee wil naar een bijeenkomst. 

 

Dhr. Lashley en mevr. Mooy zijn bij de Gemeente Zijpe geweest over de herinrichting van 

de Schoolstraat en de Jewelweg. 

Om en om vertellen zij het verhaal: de werkzaamheden gaan beginnen aan de Schoolweg, 

om niet in conflict te komen met de herinrichting van het Dorpsplein. Daarna gaat men 

vanaf de ringsloot terugwerken (van laag naar hoog). Er komt een nieuwe, grotere 

hemelwatertransportleiding die gaat afwateren op de ringsloot. 

De DR heeft haar knelpunten aangegeven, nl. de bevoorrading van de AH tijdens het werk 

aan de Schoolstraat. Dit zal verder uitgewerkt worden met dhr. van Vuure van de AH.  

Verder is aangegeven dat de bushaltes niet tegenover elkaar geplaatst moeten worden, 

om opstoppingen zoveel mogelijk te voorkomen, ookal omdat de Jewelweg met een meter 

wordt versmald. 

Ook de inrit van de Brandweer en het parkeerterreintje daar, moet volgens de DR blijven 

zoals het nu is. 

Tijdens de werkzaamheden zal het Jewelplein tijdelijk slecht bereikbaar zijn. Hiervoor 

heeft de DR aangegeven om dan gebruik te maken van het parkeerterrein van het 

Dorpshuis en de stoep, in ieder geval om de calamiteitendiensten toegang te verlenen. 

De bestrating zal volledig uit klinkers komen te bestaan, met lichte verhogingen in rood op 

de kruispunten. 

Men wil nog een info-avond beleggen voor de omwonenden in het Dorphuis. 

 

Dhr. Wind gaat per 01-01-2013 stoppen met de DR. Hij heeft zitting in de werkgroep 

Dorpsplein, dus hiervoor moet een vervanger gezocht worden. 

 

Aanblijven van dhr. de Haan, nadat hij gekozen wordt als raadslid in de nieuwe Gemeente: 

dit vinden wij geen van allen een bezwaar en zien hem als een waardevolle aanvulling 

voor de DR. Dhr. Lashley zal hem dit mededelen. 

 

De Gloode en De Gorsen worden opnieuw bestraat (speelplaatsjes ed.). De bewoners 

mogen kleine aanpassingen aandragen. Dhr. Lashley gaat de Omroeper hiervoor inzetten. 

 

Sluiting van het zwembad in het Fletcher hotel heeft nog steeds niet in de Omroeper 

gestaan. We wachten het nog even af. 

 

Verslag 04-10-2012. 

Goedgekeurd met dank aan de samensteller. 

Mevr. Mooy zal het doorsturen, zodat het op de site geplaatst kan worden. 

 

Diverse werkgroepen. 

Kust op Kracht: inmiddels wordt Callantsoog in de media over de kustversterking steeds 

apart genoemd, om verwarring te voorkomen, zoals dat eerder wel het geval was. 

Dorpsplein: er is begonnen met opknapwerk (reparatie straatwerk ed) en de 
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feestverlichting is opgehangen. De lantaarnpalen moeten ook nagekeken worden. 

 

Post. 

Rondgemaild naar een ieder. 

Dhr. Tepas heeft op persoonlijke titel een brief gestuurd naar de Raad en het College met 

een bedankje erin voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren. Deze brief is ook naar 

de ambtenaar gegaan die de zaken van de DR behartigt, dhr. M. Boermans. 

 

Afscheid dhr. Tepas. 

De nieuwe vice-voorzitter is dhr. Deekens, met dank. 

Er zijn wat mensen die diverse leden van de DR op het oog hebben, om te benaderen om 

lid te worden van de DR. Dit wordt warmgehouden. 

Dan is het tijd om de voorzittershamer symbolisch over te dragen aan de interim 

voorzitter dhr. Lashley. 

Dhr. Lashley bedankt dhr.Tepas voor de intensieve samenwerking de afgelopen weken om 

over te dragen en ziet dhr. Tepas als een groot voorbeeld en zal proberen de DR zo goed 

als mogelijk voor te zitten. 

Dhr. Tepas bedankt een ieder voor de fijne samenwerking en geeft aan dat hij als souffleur 

nog bereikbaar blijft voor de DR. 

Hierop overhandigt mevr. Bracht hem een kaart en een brief met mooie woorden vanuit de 

leden van de DR. Daarna gaan we over tot een lied, gecomponeerd door dhr. Landman als 

eerbetoon aan dhr. Tepas.  

Op 7 december as houdt de DR haar jaarlijkse etentje en de leden zullen dan dhr. en mevr. 

Tepas vrijhouden. Ook biedt de DR alle leden een drankje aan ter gelegenheid van dit 

vertrek. Ook dhr. Tepas geeft aan de leden te willen fêteren op een drankje na afloop van 

de vergadering. 

 

Rondvraag. 

Geen. 

 

Hierna sluit dhr. Lashley de vergadering. 

 

De volgende vergadering staat voor 6 december 2012 op de rol. 

 

Tot zover het verslag van de vergadering van 1 november 2012. 

 

Callantsoog, 3 november 2012, 

Anneke Mooy, 

secretaris. 

 

 

 

 

 

 


