
Verslag van de vergadering gehouden op 12 mei 2011 

 
Aanwezig: dhr. Tepas, mevr. Mooy, mevr. ten Boekel, dhr. Deekens, dhr. Lashley, dhr. van 

Gaalen, dhr. den Hollander, dhr. van der Zee, dhr. Meijer, dhr. Landman. 

 

Afwezig: mevr. Bracht, dhr. van Ammers, dhr. Klijn, dhr. de Wind. 

 

Inloopspreekuur: 

Geen belangstellenden. 

 

1 ) Opening 

 

2 ) Vaststellen agenda. 

 

3 ) Mededelingen 

 

ad.3 : Overleg klankbordgroep Dorpsplein. Daarbij waren aanwezig mensen van het 

ontwerpbureau, van de gemeente, ondernemers van Callantsoog, wethouder Marees en 

namens de DR de heren van der Zee en Deekens. De situatie werd besproken aan de hand 

van de laatste tekening. De afvaardiging van de DR vinden het een voorstel van een kaal plein 

met weinig groen. Ook zien ze positieve, mooie punten en zaken maar met de nodige 

vraagtekens. 

Ad 4 : De tekening van de T-kruising Abbestederweg-Duinweg is positief ontvangen. Enkele 

punten zullen, in overleg met de gemeente, nog worden aangepast. De ondernemers kunnen 

zich in dit voorstel vinden. Als experiment zal de voorrangsregel op de kruising Dorpsplein- 

Schoolstraat worden uitgevoerd. 

 

4 ) Verslag 7 april 2011: Wordt goedgekeurd. 

 

5 ) Verslag werkgroepen: 

 

Groote Keeten:  

Een nieuwe inspraakronde is weer a.s. v.w.b. het Boskerplan aldus dhr. van Galen. Hij vreest 

dat de inwoners het langzamerhand wel geloven. Bovendien heeft de gemeente er al zoveel 

geld in gestoken dat er geen weg terug zal blijken te zijn. De vraag is nu of de DR nog heil 

ziet in een nieuwe inspraakronde. De schijn bestaat dat er maar één belanghebbende zou zijn, 

dhr van Galen, maar volgens die zijn het er wel degelijk meer. Alleen worden die genegeerd 

door de gemeente. De sluitdatum voor een reactie is 9 juni. Dhr. van der Zee memoreert hoe 

het destijds is gegaan met het plein in Groote Keeten. Het kwaliteitsbeeld is al eerder aan de 

orde geweest. De heren van Galen en den Hollander zullen de belangrijkste pijnpunten 

nogmaals op papier zetten en dit indienen. Beiden benadrukken wederom dat Grrote Keeten 

een dorpsgemeenschap moet blijven. Het moet voorkomen worden dat de inwoners zich 

vreemdelingen gaan voelen in hun eigen dorp. Dhr. van Galen zegt dat destijds het standpunt 

is in genomen dat de verhouding inwoners:gasten = 1:10 zou moeten zijn. Het lijkt er op dat 

de gemeente nu al uit gaat van 1:12. Ondernemers hebben het voor het zeggen en de bewoners 

hebben nagenoeg geen invloed. Volgens dhr. van Galen neemt de gemeente DR en bewoners 

niet serieus. Hij refereert aan de brieven en vragen die zijn uitgegaan naar de gemeente 

waarop merendeels niet of extreem laat wordt gereageerd. Dhr. Tepas benadrukt dit. Op 

navraag van hem t.a.v. andere projecten gaf de gemeente toe dat het bij hen niet goed werkt. 



Veel stukken en relevante brieven blijken niet te zijn gelezen. Het is een bekend gegeven dat 

de gemeente de DR graag ziet als een instituut om de kastanjes uit het vuur te halen. We 

zullen daar genoegen mee moeten nemen maar wel alert blijven. Op 25 mei is er overleg met 

de gemeente. Dan dit onderwerp ter tafel brengen. Dhr. van Galen vindt dat de DR bij 

belangrijke zaken gepasseerd wordt. 

 

Callantsoog: 

Namens een aantal ondernemers is een brief opgesteld met op- en aanmerkingen over de 

plannen t.a.v. het Dorpsplein. Deze ondernemers ( Hoek, Baars, Koelemeij, Leguit, 

Strikwerda, Deekens ) kwamen tot de ontdekking dat zij, als bewoners en dus direct 

betrokkenen, nimmer bij de plannen betrokken zijn of gehoord. Enkele punten uit, het zeer 

lange epistel, kwamen aan de orde en wel de toiletten en parkeerplaatsen voor fietsen. 

Dhr. Tepas roert aan dat de ondernemers zelf al jaren aanvoeren dat er gezocht moet worden 

naar verbeter punten op het plein. We willen het liefst het plein zo laten als het nu is zegt dhr. 

Deekens. Daarop verscheidene verbeteringen en aanpassingen realiseren. Dhr. Lashley vind 

de brief veel te lang. Zoiets wordt niet gelezen. Dhr. van Galen voert aan dat de 

klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle woondisciplines. Deze brief 

vertegenwoordigt alleen de ondernemers. Dhr. Deekens vindt dat deze briefopstellers voor 

a.s. dinsdag 17 mei met de andere ondernemers tot overeenstemming moeten zien te komen. 

Dhr. den Hollander vindt dat er naar een oplossing wordt gezocht waar dat helemaal niet 

nodig is. 

Dhr. Lashley lijkt het onverstandig om dhr. Koelemeij het woord te laten voeren namens de 

klankbordgroep. Dhr. Deekens verzekert hem dat dit niet zal gebeuren. Hij is alleen 

woordvoerder namens de ondertekenaars van deze brief. Dhr. Tepas vraagt of we dinsdag de 

17
de
, bij de fractie vergaderingen, met de klankbordgroep door moeten gaan op de plannen 

van het bureau HB of de gedachte hanteren dat we het plein zo willen houden als het nu is 

maar met de nodige verbeteringen en aanpassingen. De DR kiest unaniem voor dit laatste. 

Dhr. Lashley voegt hier nog aan toe dat er een opdracht ligt voor de gemeente om terug te 

gaan met het uiteindelijke plan naar de bevolking. Een unanieme uitspraak van de DR kan 

niet genegeerd worden. Dhr. Meijer ziet het gevaar dat de ondernemers worden uitgespeeld 

tegen de inwoners. Het bureau HB is door de gemeente ingeschakeld en dit is zonder 

remming in staat gesteld de plannen te ontwerpen die zoveel weerstand oproepen. Dhr. Tepas 

verzoekt dhr. Lashley een tekst op te stellen, op basis van de besproken brief. Die tekst zal 

namens de DR naar de gemeenteraad gaan. A.s. zondag stuurt dhr. Lashley de tekst naar dhr. 

Tepas. Maandag stuurt dhr. Tepas de definitieve tekst naar de fractievoorzitters en spreekt op 

dinsdag bij de gemeenteraad in. 

 

6 ) Stedenbouwkundige visie Stuyvezandeweg en Zeeweg-Previnaireweg 

 

Situatie zoals het is behouden en verbeteren ( met name hemelwater afvoer); 

Parkeerplaatsen aanpassen. 

 

7 ) In en uitgaande stukken 

 

Geen bijzonderheden 

 

8 ) Rondvraag 

 

Mevr. Mooy:  - bel/herstel reageert niet of nauwelijks!; 

- op 9 juni afwezig; 



  - weet dhr. Deekens iets over cameratoezicht op het Dorpsplein? 

 

Dhr. Deekens: - er is een proefopstelling geweest; weet verder geen bijzonderheden; 

- er is sinds kort – vandaag ? – een poortje aangebracht bij de kerknollen, 

zijn deze nu toegankelijk voor iedereen? 

Dhr. Tepas vindt het een prima oplossing. 

- er zijn parkeerbordjes aangebracht voor maximaal 1 uur parkeren. Wie gaat 

dat controleren; het instellen van een blauwe zone lijkt hem lucratiever. 

 

Dhr. Lashley: -     geeft een korte introductie wie hij is; woont sinds 1977 in Callantsoog. 

- gemeente vergeet vaak en regelmatig stukken en convocaties te zenden, 

ook naar gemeenteraad- en commissieleden; het is een structureel probleem 

in de gemeente. 

 

Dhr. Tepas: -     Ligt de oorzaak misschien bij de nieuwe gemeentesecretaris? 

 

Dhr. v.d. Zee: -     Er is nog steeds niets gedaan met het kunstwerk van Nic. Jonk. Het ligt in 

het magazijn van de Kolfweid. Het moet weer terug op de plaats waar het 

behoort te staan. Dhr. Tepas zal het onderwerp op 25 mei ter sprake brengen 

in het overleg met de gemeente. 

 

Dhr. Meijer: - Meldt zich aan om mee te gaan naar het overleg met de gemeente op 30 mei. 

Daar komt de toekomst van de bibliotheek ter sprake. Hij vraagt de DR om 

zich daarna er over te beraden. 

 

Mevr. ten Boekel: - Vertelt over de te vroege verwijdering van urn en as uit de urnenmuur op 

het kerkhof. De as was verstrooid in St. Maartensbrug. Niemand van de familie 

was op de hoogte gesteld laat staan iets gevraagd. Men was er van uitgegaan 

dat er geen erfgenamen meer waren en dat er dus wel niet op gereageerd zou 

worden. De leden van de DR zijn ernstig verontwaardigd.  

 

Dhr. Landman: - Vraagt of de DR geïnteresseerd is in een explicatie van Natuurmonumenten 

bij monde van de heer Menkveld over de inrichting van het landschap ten 

westen van de Uitlandseweg. Dhr. Tepas vraagt hem uit te nodigen voor de 

volgende vergadering. 

- Journalist Jan Mol van de Schager Courant een attentie bezorgen voor zijn 

jaren lange positieve berichtgeving over Callantsoog en Groote Keeten 

 

Dhr. Tepas: - als mevr. Mooy op 25 mei niet kan dan gaat dhr. Meijer mee. 

- vindt het zeer positief dat de gemeente zo snel na de Pasen het Dorpsplein   

schoon heeft gemaakt. Goede reactie na een mail van dhr. Tepas. 

 

Dhr. Tepas sluit de vergadering om 22.35 uur. 

 

Volgende vergadering op 9 juni 2011 om 19.30 uur 

 

Opgemaakt door, invallende, secretaris Adam Landman  

 

 


