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                           VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 5 september 2013. 

 

Aanwezig: dhr. Deekens (vice-voorzitter); dhr. Lashley; dhr. Landman; dhr. Meijer; mevr. Bracht; dhr. 

den Hollander; dhr. Grit; dhr. de Haan; mevr. ten Boekel; mevr. Mooy. 

Afwezig: dhr. Klijn; dhr. van Ravenzwaaij. 

 

Er zijn veel belangstellenden aanwezig ivm het agendapunt VVV-perikelen. 

 

Dhr. Lashley doet verslag over het curator-rapport wat is opgesteld na het faillissement van de VVV. Aan 

een aantal zaken, die geregeld zijn in de Statuten, is niet voldaan. De DR heeft een naar gevoel bij dit 

rapport, het is onvolledig en op sommige punten onjuist en onduidelijk. De VVV heeft haar zaakjes niet 

goed geregeld gehad en nu zijn er behoorlijk wat gedupeerden. Volgens de curator heeft de Raad van 

Toezicht goed gewerkt, de DR is een andere mening toegedaan. Het volgende rapport wordt op 14 

november as verwacht. 

De DR roept alle gedupeerden op zich bij de secretaris te melden, zodat als groep bezien kan worden 

hoe nu verder te handelen. De DR zal als tussenpersoon handelen. Tevens zullen de gedupeerden zich 

moeten melden bij hun rechtsbijstandsverzekering en dan kijken of er gezamelijk een claim ingediend 

kan worden. Ook zal er een andere curator geeist moeten worden. 

Wel verdienen de verhuurders een dikke pluim, omdat zij de vakantiegangers gewoon hun vakantie 

hebben laten vieren, veelal voor eigen kosten of om niet. 

 

Dhr. Drieenhuizen: de werkzaamheden aan de Jewelweg geven veel overlast, zowel voor omwonenden 

als passanten. Dit had wellicht beter gekund, als wij als bewoners en als DR hier mee aan de slag waren 

gegaan. Goed leermoment voor een volgend keer. 

De DR heeft in het voortraject adviezen gegeven, maar de ambtenaar in kwestie heeft hier niet naar 

willen luisteren. 

Dhr. de Haan stelt voor om onze contactpersonen bij de Gemeente, de wethouder en deze ambtenaar uit 

te nodigen voor een rondje door onze kernen, zodat aanschouwelijk wordt gemaakt waar we mee te 

maken hebben. Dit voorstel wordt door de overige leden toegejuicht. 

 

Dhr. Schagen: de groenvoorziening aan de Correlje straat ziet er vreselijk uit. Dhr. de Haan heeft een 

afspraak met groenbeheer hierover. 

 

Dhr. Tepas: tijdens de werkzaamheden zijn er verkeersborden weggehaald aan de Jeweldijk. Ondanks 

een melding bij BelHerstel zijn deze nog niet teruggeplaatst. Dhr. de Haan zal een mail sturen. 

 

Dhr. Landman: werd aangesproken op weg naar de vergadering door een buur: er groeien bij hem in de 

buurt doornappels. Deze zijn giftig en verboden. Hij gaat samen met dhr. Drieenhuizen bekijken of dit 

opgelost kan worden. 

 

Hierna gaan de bezoekers naar huis, met uitzondering van dhr. Bouwes, wethouder Gemeente Schagen. 

 

Subsidie. 

Mevr. Bracht heeft een brief gekregen waarin staat dat de subsidieverlening in 2015 zal gaan 

veranderen. Voor 2014 blijft het bij het oude. De Gemeente Schagen wil een nieuw subsidiestelsel, de 

DR zal binnenkort uitgenodigd worden om hierover te praten. 

 

Er heeft een oproep in de Omroeper gestaan voor een "inwonerspanel". De wethouder legt uit dat het 

niet de bedoeling is om de DR te passeren, maar om een ieder een stem te geven. De Gemeente 

Schagen heeft de Dorpsraden hoog in het vaandel staan. 

 

Straatverlichting. 

Er brandt 's nachts veel te veel licht in onze kernen, dit kan veel minder, minimaal kunnen er om en om 

lantaarnpalen uit na een bepaalde tijd. Bij de herinrichtng van de Jewelweg zijn er 32!! lantaarnpalen 

nieuw geplaatst. De DR gaat de NEN-normen betreffende straatverlichting opvragen. 
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De wethouder vraagt of de verslagen naar de Gemeente kunnen worden verstuurd, zowel naar hem als 

naar de beide contactpersonen. De DR zegt dit toe. 

 

Parkeren op het fietspad bij de Kiefteglob. 

Mevr. Bracht en dhr. Lashley hebben een rondleiding gegeven aan degene die hier verantwoordelijk is. 

Hij is erg geschrokken van de gevaarlijke situate van het fietspad langs de weg, het dorp uit.  

De Gemeente wil het fietspad bij de Kiefteglob gebruiken voor parkeren. De DR is hier een fervent 

tegenstander van. Al jaren wordt toegezegd dat de Kiefteglob opnieuw ingericht gaat worden, zodat er 

veel meer parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden, maar tot op heden is dit nog steeds niet 

gebeurd. Het fietspad moet gehandhaafd blijven voor, met name, onze schooljeugd. 

Dhr. Grit is voorstander van een parkeerdek bovenop de Kiefteglob. 

De Gemeente is druk bezig met het parkeerbeleid. 

Op 17 september as is er een info in het Gemeentehuis in Tuitjenhorn, waar dit ook ter sprake komt. 

Dhr. de Haan en Lashley kijken of zij mogelijkheid zien om daar bij aanwezig te zijn. 

 

Werkgroepen. 

Jeugd: de HYKSOS was gesloten, dhr. Meijer heeft nog geen contact gehad met de vz. Er zijn geen 

geluiden van overlast op andere plekken door deze sluiting. 

Senioren: het werk voor 't Zwaantje is nog steeds niet af, er liggen nog rijplaten. 

De stoepen van de Patrijzenweg en Op Goeree zijn erg slecht en het groen groeit over de stoep heen. 

Dhr. de Haan neemt dit mee in het rondje door het dorp. 

Dorpsplein: op 11 september as zijn er inloopsessies voor bewoners en ondernemers door de uitvoerder 

KWS. De Ondernemersvereniging gaat van de week bijeen komen om zich oa hierover te beraden. 

 

Post. 

Op 12 september as is er een info over Sociaal Domein op het Gemeentehuis in Schagen. Dhr. Meijer en 

de Haan gaan daar naar toe. 

De dvd Cultuur Compagnie is opgestuurd met verhalen uit de diverse kernen. De dvd gaat rond voor de 

liefhebbers. 

 

Verslag 6 juni 2013. 

Goedgekeurd met dank aan de samensteller. Deze zal als testcase opgestuurd worden naar de 

Gemeente. 

 

Rondvraag. 

Dhr. Lashley:Het feit dat wethouder Bouwes is gebleven op de vergadering heeft hij als fijn ervaren. 

Dhr. Landman is het daar mee eens, en wil even zeggen dat hij het erg leuk heeft gevonden om te zien 

hoe druk mevr. Bracht, dhr. Lashley en de Haan zijn geweest de afgelopen zomer. 

Dhr. den Hollander: Groote Keeten is bezig met een eigen DR. We wachten dit af. 

Dhr. Bouwes: heeft DR Callantsoog en Groote Keeten in zijn portefeuille, vond vanavond erg positief en 

raadt de DR aan te zorgen dat we voor aan het speen zitten, en alle contacten met de Gemeente te 

notuleren. 

Dhr. Meijer: drukt een ieder op het hart om als een bok op de haverkist te zitten bij werkzaamheden. 

Mevr. Bracht: er wordt door de bewoners erg laagdunkend over de DR gedacht: " die krijgen nooit wat 

voor elkaar". We zullen ons meer moeten profileren in de pers. Dit word beaamd door de overige leden. 

Mevr Bracht geeft aan dat zij dit wel op haar wil nemen. 

Dhr. Grit: de vuilnisbakken, de blauwe puntmutsen, mogen wel een grotere opening krijgen, er ligt veel 

troep naast. Misschien vervangen door die netten, de zgn." blikvangers"? Ook kunnen er wel meer 

gepaatst worden. Tevens wil hij nogmaals een lans breken voor een voetpad erbij aan de 

Stuyvezandeweg, helemaal voor rollators. 

 

Mevr. Mooy: kunnen er bij de begraafplaats boompjes geplant worden om een beetje privacy te 

creeeren?  Je zit nu wel erg te kijk. Wordt meegenomen tijdens het rondje door het dorp. 

Het Gemeentehuis in Schagerbrug is al dicht en staat te koop, terwijl die in Tuitjenhorn nog volop in 

bedrijf is, hoe kan dit? Het Huis in Schagen is vooralsnog te klein, vandaar deze beslissing. In Schagen 

kun je als burger terecht voor klantencontactzaken en de rest heeft zitting in Tuitjenhorn. 
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De werkzaamheden zijn overal tegelijk aan de gang, je kunt bijna niet meer normaal het dorp in en uit, 

hier word veel over gemopperd. Het zou fijn zijn als dit wat meer gecoördineerd wordt. 

Over de plannen van dhr. van Vuure is verder niets meer bekend, het is erg stil. Wel heeft de Gemeente 

er een extern bureau op gezet. 

Zijn de kosten van de website inmiddels duidelijk? Mevr. Bracht bevestigd dit, en hiermee kan de 

jaarrekening van 2012 dus afgesloten worden. 

 

Tot zover het verslag van de vergadering van 4 september 2013. 

Deze pagina dient bijgevoegd te worden bij het eerder verstuurde verslag. Abusievelijk was deze niet 

gemaakt en verstuurd. Met excuses voor het ongemak. 

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de vicevoorzitter de vergadering onder dankzegging aan alle 

aanwezigen. 

 

 

Callantsoog, 

23 september 2013, 

 

Anneke Mooy, 

notulist. 

 

 

 

 

 


