
 

 

 

               VERSLAG DORPSRAADVERGADERING 6 DECEMBER 2012. 

 

Aanwezig: dhr. Landman; dhr. Meijer; dhr. Deekens; dhr. Wind; dhr. den Hollander; 

dhr. de Haan; mevr. ten Boekel; dhr. Lashley, mevr. Bracht; mevr. Mooy. 

Afwezig: dhr. Klijn. 

 

Dhr. Lashley opent de vergadering.  

Er zijn geen bezoekers. 

 

Geen agendawijzigingen. 

Geen mededelingen. 

 

Verslag 01-11-2012. 

Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 

 

Werkgroepen. 

Nieuwe indeling: 

Dorpsplein: mevr. Bracht, dhr. de Haan, dhr.Lashley. 

Groote Keeten: dhr. den Hollander, dhr. Meijer. 

Kustverdediging: mevr. Bracht, dhr. den Hollander. 

Ouderenbeleid: mevr. ten Boekel, dhr. de Haan. 

Jeugd: dhr. Meijer. 

Financien: mevr. Bracht. 

Communicatie: dhr. Landman, bijzonder lid dhr. van der Zee. 

Verkeer en vervoer: dhr. de Haan, dhr. Landman, dhr. Deekens. 

 

Op 03-11-2012 en 04-12-2012 zijn er Ronde Tafel Gesprekken geweest met de 

Gemeente Zijpe. 

Bij de herinrichting van het kruispunt Abbestederweg wordt nog gekeken of er een 

oversteekplaats kan komen richting de strandovergang, vanaf het parkeerterrein. 

Parkeerplaatsen op het vernieuwde Dorpsplein: de DR vindt dat het beter is als er 

helemaal geen parkeerplaatsen meer komen langs de weg. Het parkeerterrein de 

Kiefteglob wordt beter ingericht en daardoorm komen er 35 extra plaatsen bij. 

De aanbesteding van het Dorpsplein wordt nu weer opnieuw gedaan. 

De klankbordgroep ligt stil. 

Nogmaals is asfaltering voorgesteld met fietsstrook, maar het blijft toch beklinkering. 

De DR houdt de vinger aan de pols. Op dit moment reageren heeft nog geen zin, we 

wachten eerst af wie de nieuwe wethouder gaat worden. 



 

De ouderen, woonachtig Op Goeree, klagen over het stukrijden van de berm, 

voornamelijk door ouders die hun kinderen naar school brengen en daar parkeren en 

keren in de bermen. 

Dit is een maatschappelijk probleem. De Jewelweg wordt volgend jaar opnieuw 

ingericht, na rioleringswerkzaamheden. Dit wachten we eerst af. 

 

Dhr. Landman meldt dat het samenstellen van de DNA van het dorp inmiddels is 

afgerond, rapport is nog niet klaar, komt terug als er bevindingen zijn. 

 

Post. 

Tijdens de vergadering wordt een lijstje uitgedeeld met de up-date van de post. 

Dit lijstje lopen we punt voor punt door. 

Op 18-12-2012 is er een Bijzondere Raadsvergadering in Schagerbrug en 's avonds een 

afscheidsreceptie. Dhr.Lashley en de Haan zijn daarbij aanwezig. 

De nieuwe contactpersonen voor de DR zijn: dhr. Terbrack en Bootsma. Dhr. Lashley 

zal ze uitnodigen voor een vergadering om kennis te maken. 

Plaatsnaamborden: alle kernen krijgen gelijke borden als Callantsoog en Groote Keeten. 

De DR is van mening dat de foto die gebruikt is voor Callantsoog niet flatterend is, 

maar we laten het verder daarbij. 

Riolering: brief gekomen van de Gemeente waarin zij stellen dat de Gemeente wel 

genoeg heeft gedaan om de problemen op te lossen, en zijn het dus niet eens met de DR, 

die vindt van niet. Wel stellen ze dat ze mee willen denken en stellen voor dat de 

bezoekers zelf een onderzoek laten doen, met financiele bijdrage van de Gemeente. Dhr. 

Lashley zal de bewoners inlichten, en hierbij houdt de bemiddeling van de DR op. 

Dhr. van Vuure heeft een boekje ingediend met de vernieuwde plannen voor de 

verbouwing van de Albert Heijn. De architect is Pieter Jan Vos. We bekijken het plan 

en stellen vast dat deze plannen heel anders zijn dan de vorige. Alle direct omwonenden 

hebben bezwaar ingediend tegen de plannen. 

De begintekst van de site is niet te lezen. Dhr. Landman neemt dit op met dhr. van der 

Zee 

De bewoners van De Gloode en De Gorsen hebben niet gereageerd op de plannen van 

de Gemeente. Dhr. Lashley zal dit melden aan de Gemeente. 

Op 10-12-2012 zal de eerste " Zwaan"  in Burgebrug worden onthult. De DR neemt dit 

voor kennisgeving aan. 

We hebben notulen ontvangen van de DR Burgerbrug. Is het een idee als wij onze 

notulen ook rondsturen? Nee, vindt de DR. Vz zal dit mailen. Onze notulen zijn 

openbaar en staan op onze site. 

Mevr. Bracht heeft (moeizaam) contact gehad met de Directie van het Fletcher Hotel. 

Uiteindelijk blijkt dat het herstel van het zwembad geen prioriteit heeft. Vz zal dit 

melden aan mevr. Peters, die ons hierover heeft geschreven. 



 

Vergaderdata 2013. 

In principe elke 1e donderdag van de maand, met uitzondering van januari en december. 

Dan zijn de vergaderingen op 10-01 en12-12. 

 

Rondvraag. 

Mevr. Mooy: heeft geconstateerd dat bij de opgang van het oude Botgat 

werkzaamheden gaande zijn: een stuk duin is opgehoogd en met helm bepland en de 

opritten worden aangepast. Jammer dat hier geen mededeling van gedaan is aan de DR. 

Dhr. Landman: komt er een oversteekplaats naar de nieuwe dokterspost? De vz zal dit 

aangeven aan de Gemeente, om rekening mee te houden tijdens de herinrichting van de 

Jewelweg/Schoolstraat. 

Dhr. Meijer: compliment aan dhr. Lashley, doet het goed als nieuwe voorzitter. De rest 

van de leden zijn het met hem eens. 

Dhr. Deekens: er is groen licht gegeven voor de verbouwingen van 't Zwaantje en 

Callassande. 

Dhr. den Hollander: er is een groepje bezig met het opleuken van het pleintje in Groote 

Keeten, we wachten af. 

Dhr. de Haan: is er iets bekend over de subsidie voor volgend jaar? Nee. 

 

Deze vergadering is de laatste van dhr. Wind, hij krijgt namens de DR een kleinigheidje 

uit handen van de vz. 

 

De kascommissie wordt samengesteld: dhr. Meijer, mevr. Mooy en als reserve mevr. 

ten Boekel. Een datum wordt in het nieuwe jaar geprikt, als het boekjaar is afgesloten. 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen en wenst een 

ieder wel thuis, fijne feestdagen en een goed begin van 2013. 

 

 

Tot zover het verslag van de vergadering van 6 december 2012. 

 

Callantsoog, 

15 december 2012, 

 

Anneke Mooy, 

secretaris.  


