
 
 
 
 
 
 
                        VERSLAG VERGADERING 10 JANUARI 2013. 
 
 
 
Aanwezig: mevr. Bracht; dhr. Landman; dhr. Meijer; dhr. den Hollander; dhr. 
Deekens; dhr. Klijn; dhr. Lashley; mevr. Mooy. 
Afwezig: dhr. de Haan; mevr. ten Boekel. 
Gasten: 10 bewoners van de Zeeweg, Dorpsweg en de Schoolstraat; dhr. van 
Ravenzwaaij, dhr. Gerber. 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom en wenst 
iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar. 
 
De bewoners van de Zeeweg, Dorpsweg en de Schoolstraat zijn aanwezig om hun 
ongerustheid uit te spreken over de uitbreidingsplannen van de Albert Heijn, en dan 
mn de uitbreiding van de parkeergelegenheid, het magazijn en de route die de 
bevoorradingsvrachtauto's zouden moeten gaan rijden. 
Zij hebben alle leden van de DR een brief doen toekomen met hun bezwaren. Al 
snel blijkt dat zij de tweede, aangepaste versie niet hebben gehad. De DR laat hen 
haar exemplaar inkijken en geeft deze ook mee. 
Dhr. Bes van de Gemeente heeft de bewoners beloofd hen op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen, dit is niet gebeurd. De DR is het met de bewoners eens dat 
dit geen goede zaak is. 
 
De DR heeft zowel aan de architect als aan de eigenaar van deze plannen een brief 
gestuurd met het verzoek om een vergadering te beleggen, met alle partijen, incl. 
de DR, om tot een oplossing te komen. Helaas is er tot op heden nog niet 
gereageerd op deze brief. De DR zal dit nogmaals onder de aandacht brengen van 
deze mensen. 
De bewoners geven aan dat de uitbreidingsplannen in strijd zijn met het 
bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en parkeernota van de Gemeente Zijpe en 
Schagen. 
Afgesproken wordt dat alle correspondentie, gevoerd door de DR en door de 
bewoners, over en weer in cc naar elkaar zal worden doorgestuurd, zodat een ieder 
op de hoogte blijft. 
De bewoners zullen een nieuwe bezwaarbrief opstellen, nav de nieuwe, aangepaste 
versie. 
 
Om 20.00 uur vertrekken de gasten, met uitzondering van dhr. van Ravenzwaaij en 
dhr. Gerber. 
 
MEDEDELINGEN. 
 
Zoals de agenda van de vergaderingen van de DR tegenwoordig in de Omroeper 
worden geplaatst, is wanstaltig, mn de agenda voor deze vergadering. De 
vergadering geeft aan dat als het zo moet, de agenda niet meer in de Omroeper 
geplaatst hoeft te worden. De vz zal een briefje sturen naar dhr. van der Poel van 
de Omroeper. 
 
Dhr. Gerber treedt toe als nieuw lid van de DR. Dhr. van Ravenzwaaij wil dat ook, 
maar heeft een duidelijke visie hoe hij denkt dat de DR zou moeten functioneren. 
Deze visie deelt hij met de DR en daar is nogal wat verdeeldheid over. Hij is bang 
dat we anders niet of nauwelijks gehoord zullen gaan worden in de nieuwe 
gemeente 
Afgesproken wordt dat hij samen met dhr. Klijn deze visie op papier zet en rond zal 
sturen naar de overige leden. 
 
Dhr. Gerber stelt zichzelf in het kort even voor. 
De leden heten dhr. Gerber van harte welkom als nieuw lid. 
 
Er is een akelige woordenwisseling geweest tussen de vz en dhr. de Haan. De vz 
legt uit wat er volgens hem is gebeurd. Na enige discussie wordt er afgesproken dat 
de vz contact opneemt met dhr. de Haan om dit op te lossen. 
 
VERSLAG 6 DECEMBER 2012. 
 
Goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 



 
 
 
WERKGROEPEN. 
 
Jeugd: dhr. Meijer gaat naar de HYKSOS om zich voor te stellen bij de jeugd daar.  
Financien: mevr. Bracht heeft geinformeerd naar de voortgang van de 
subsidieverlening ed bij de nieuwe Gemeente Schagen. Dhr. Koks, de 
contactpersoon, zegt dat het voorlopig voortgaat op de oude voet. 
De kascommissie zal een afspraak maken voor de jaarlijkse controle. 
Kustverdediging: we houden de vinger aan de pols. 
 
 
CORRESPONDENTIE. 
 
Het lijstje wordt aan een ieder uitgereikt en we lopen het even door. 
 
 
RELATIE TOT DE NIEUWE GEMEENTE SCHAGEN. 
 
Per 01-01-2013 is de Gemeente Zijpe gefuseerd met de Gemeente Schagen. 
De vz had een voorzet gegeven over een andere insteek van de DR richting deze 
nieuwe gemeente. De leden van de DR zijn het daar niet mee eens, en deze 
voorstellen worden dus niet doorgevoerd (permanente uitnodiging aan 
contactpersonen van de Gemeente; vertegenwoordigers van de diverse politieke 
partijen en de pers). 
Wel zullen de contactpersonen voor de DR van de Gemeente Schagen uitgenodigd 
worden om kennis te komen maken. 
 
 
RONDVRAAG. 
 
Mevr. Mooy: het plattegrondbord op parkeerterrein Abbestederweg geeft enorm 
veel lichtvervuiling. Deze verlichting brandt de hele nacht.  
Dit wordt de eerste vraag voor de nieuwe contactpersoon. 
 
Dhr. Landman: het rapport van "DNA van het dorp" is binnen, en behelst 276 blz.!! 
Liefhebbers kunnen het via de mail ontvangen, dhr. van Ravenzwaaij meldt zich 
daarvoor aan. 
De slotconclusie is: geen bungalowparken meer erbij bouwen, dit worddt 
onverkoopbaar, de trend is familiebadplaats met back to basic (kamperen). 
 
Dhr. Meijer: gaat de DR een standpunt innemen mbt de verbouwing van de AH? De 
bewoners hebben hier wel om gevraagd. Dit wordt ter stemming gebracht: de DR 
neemt geen positie in, geen standpunt in, en zullen bewoners helpen indien daarom 
gevraagd wordt. 
 
Mevr. Bracht: het schijnt dat er gebouwd gaat worden aan de Zuidschinkeldijk 3. 
Dit klopt, hier komt een laagbouw kantoor voor de vrijwilligers die werken in het 
Zwanenwater. Dit zal met mos op het dak zijn, dus bijna niet opvallen en opgaan in 
de omgeving. 
Wanneer begint de bouw van Villapark Ter Duin? De verwachting is dat dit nog wel 
even op zich kan laten wachten. 
 
Dhr. van Ravenzwaaij mist een aantal gezichten, deze mensen zijn geen lid meer 
van de DR. 
Stelt dat de DR minimaal 1 x per jaar een openbare vergadering dient te houden, 
zoals in het convenant gesteld. 
 
Dhr. Lashley: wil graag dhr. van Ravenzwaaij voordragen als nieuwe voorzitter en 
wil dit ter stemming brengen. De overige leden geven aan dat dhr. van Ravenzwaaij 
een heel eigen kijk heeft op hoe een DR zou moeten functioneren en hiervoor ook 
een visie zal opstellen. De leden willen deze visie eerst afwachten. Aldus besloten. 
 
De vz sluit de vergadering om 22.00 uur en dankt een ieder voor zijn inbreng. 
 
 
Tot zover het verslag van de vergadering van 10 januari 2013. 
De volgende vergadering staat gepland voor 7 februari 2013. 
 
Callantsoog, 
22 januari 2013, 
Anneke Mooy, 
notulist. 



 
   
 
  


