
 

 

 

Verslag van de vergadering van de Dorpsraad van 4 oktober 2012. 

 

Aanwezig: dhr. Tepas, dhr. Meijer, dhr. Landman, dhr. den Hollander, dhr. de Wind, dhr. 

de Haan, dhr. van Ammers, dhr. Lashley, mevr. ten Boekel, en na 20.00 uur mevr. Mooy. 

Afwezig met kennisgeving: mevr. Bracht. dhr. Klijn, dhr. Deekens. 

Gast: dhr. van Ravenzwaaij. 

 

Dhr. van Ravenzwaaij heeft niets speciaals, maar is benieuwd hoe de DR draait. Hij 

vertelt het een en ander over werk en communicatie binnen de huidige Gemeente 

Schagen. Het loopt niet lekker. Hij waarschuwt voor toekomstige ontwikkelingen, bijv. 

grotere machtspositie van de ambtenaren. De politiek omarmt de DR-en. 

De voorzitter leest de brief voor van HSZ t.a.v. plannen en ideeen over de functies en 

taken van de DR-en in de nieuwe gemeente. In het voorjaar zal een bijeenkomst worden 

gehouden met de gemeente en de DR-en. 

Verder praat de vz hem bij over de rioolproblematiek. 

 

Hierna gaan we over naar het vervolg van de agenda. 

 

De vz opent de vergadering en heet een ieder welkom. 

Er zijn geen wijzigingen in de agenda. 

 

MEDEDELINGEN. 

Die zijn naar allen rondgestuurd.  

Nog enige late binnenkomers: 

Mbt de proef met laadpalen: de gemeente wil dat gaan uitvoeren op het Dorpsplein. De 

DR is hier geen voorstander van, dit kost gewoon 2 parkeerplaatsen. De vz zal dit 

middels een mail kenbaar maken. 

Er ligt een uitnodiging voor de herinrichting van de Jewelweg/Schoolstraat. De 

voorgetelde datum, 22 oktober as. komt niet goed uit. De vz stuurt een mail met het 

voorstel dit te verzettten naar 25 oktober as. Mevr. Mooy en dhr. Lashley zullen daar 

naar toe gaan. De DR heeft de diverse fases besproken voor de invulling van de 

werkzaamheden. 

De conceptbrief naar de gemeente betreffende de rioolproblemen is aangevuld door de 

bewoners. De vz stuurt deze rond voor op- en aanmerkingen en dan kan hij opgestuurd 

worden naar de Raad en het College. 

Trapveld: de doelen zijn verkeerd geplaatst, de bewoners pakken dit zelf op samen met 

de gemeente. 

Boskerpark heeft groen licht gekregen. 



Het zwembad in het Fletcher hotel is gesloten, dit raakt vele inwoners. Het schijnt dat 

de technische installatie kapot is. Vz gaat bij het hotel eens horen hoe of wat. 

Herinrichting kruising Abbestederweg/Dorpsweg. De tekeningen zijn nu goedgekeurd. 

De uitvoering ervan is afhankelijk van de plannen van het Dorpsplein. 

Als de weg opengaat, kijkt men meteen naar de rioolproblemen in die hoek. Wanneer dit 

alles gaat gebeuren is nog niet bekend. 

 

VERSLAG 6 SEPTEMBER 2012. 

Goedgekeurd met dank aan de samensteller, hulde voor het goede verslag, het was een 

hele hectiscche avond geweest en alles staat er keurig in!! 

 

WERKGROEPEN. 

Dorpsplein: vz is al een poosje druk met de groep Herkenbaarheid Dorpen. De volgende 

bijeenkomst staat gepland op 15 oktober 2012, tijd nog niet bekend. Dhr. Landman en 

Lashley zullen dit gaan overnemen. 

Het schijnt dat er een berichtje in de krant heeft gestaan dat alle ingediende bezwaren 

tegen het Dorpsplein door de Raad van State ongegrond zijn verklaard. Dit zou kunnen 

betekenen dat de aanpassingen van het Dorpsplein alsnog van start kunnen gaan, wel 

later natuurlijk dan gepland. 

Communicatie: dhr. van der Zee beheert nog steeds de site, de mail wordt doorgestuurd 

naar dhr. Lashley. 

Dhr. Tepas gaat geinterviewd worden door de krant. Hij probeert hierin mensen te 

enthousiasmeren voor de DR. 

 

POST. 

Alle tastbare post gaat naar dhr. Lashley, ons briefhoofd wordt als zodanig aangepast. 

Verder is alle in- en uitgaande post aan een ieder rondgemaild. 

 

AFSCHEID LEDEN. 

Dhr. de Haan is niet echt lang lid geweest deze ronde, maar stopt ermee, omdat hij 

waarschijnlijk een plek in de Raad van de nieuwe gemeente gaat krijgen.  

Hij geeft aan toch als toehoorder bij de DR betrokken te willen blijven. 

Dhr. van Ammers stopt om persoonlijke redenen. De DR vindt dit erg jammer en zal 

hem node missen. De vz overhandigt hem een VVV bon voor bewezen diensten. 

Mevr. Mooy gaat de verslagen weer doen, maar is ook vice-voorzitter. Deze 

dubbelfunctie kan niet. Over de opvolging is wat discussie. De vz neemt via de mail 

contact op met dhr. Deekens, met het verzoek of hij vice-voorzitter wil worden. Dit 

moet voor de volgende vergadering geregeld zijn voor de KvK. 

 

Dhr. Tepas en Lashley hebben de komende week intensief contact over de overdracht 

van het voorzitterschap. Dhr. Tepas geeft aan dat hij nog wel als souffleur aanwezig wil 



zijn, maar verder afstand neemt en ook niet als lid aanblijft voorlopig. Hij wil de nieuwe 

vz alle kans geven het op zijn manier in te vullen. 

 

RONDVRAAG. 

Dhr. de Haan: Het Schager Weekblad is niet bezorgd op vele plekken en daar komen 

klachten over. Hij heeft gemaild met de redactie, die hebben direct teruggemaild en 

actie ondernomen. Keurig opgelost. 

Er staat continue een caravan geparkeerd bij de garages aan de Previnaireweg. De 

kentekenplaten zijn eraf gehaald, dus hij is niet te achterhalen. Hiervoor moet 

BelHerstel gemaild worden. 

De Jewelweg is vandaag nog opgelapt met asfalt. Waarom als het groots aangepakt gaat 

worden? De herinrichting zal pas na de winter gebeuren, vandaar. 

Vergaderstructuur. Het schijnt dat er vanuit de bewoners nog steeds een gevoel heerst 

dat de DR niet open genoeg vergadert. Hierover volgt enige discussie. Resultaat: de DR 

verandert haar vergaderstructuur niet. Wel zal er geprobeerd worden om een info-avond 

te organiseren mbt de herinrichting van de Jewelweg/Schoolweg. Meestal wil de 

gemeente dit soort infos doen, maar de DR is van mening dat dit onze taak is. 

Dhr. de Wind voegt eraan toe dat hij persoonlijk de andere manier van vergaderen wel 

erg prettig vond, maar dan is het wel zaak om de structuur erg strak te houden. 

Dhr. de Meijer: er komen vragen over de kruising Zeeweg/Dorpsplein. Dit is een 

gelijkwaardige kruising, alles nav duurzaam veilig, zo gemaakt. 

Callantsoog on wheels: erg mooi evenement, men had alle benodigde vergunningen. De 

gemeente is dan verantwoordelijk voor de keuringen en de naleving. 

Dhr. van Ammers: wil iedereen na afloop van de vergadering een drankje aanbieden ivm 

de geboorte van zijn dochter Noor. 

Mevr. Mooy en dhr. Lashley blijven nog even achter om wat papieren te tekenen. 

 

De vz sluit de vergadering met dank aan een ieder. 

 

De volgende vergadering staat gepland voor 1 november 2012. 

 

Callantsoog, 

7 oktober 2012, 

 

Anneke Mooy, 

secretaris. 

 

 

 


