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Verslag van de vergadering gehouden op 9 juni 2011 

 

Aanwezig: dhr. Tepas, mevr. Bracht, dhr. van Ammers, mevr.Ten Boekel, dhr. Deekens, dhr. 

Lashley, dhr. Van Gaalen, dhr. Den Hollander, dhr. Van der Zee, dhr. Meijer, dhr. Landman. 

 

Afwezig:, dhr. Klijn, dhr. De Wind. mevr. Mooy 

 

Inloopspreekuur: 

 

Dhr D. van Dijk, Landschap NH  

Dhrn  E. Menkveld en M. Haas, beide van Natuurmonumenten 

Dhr F. Brakenhoff, gemeente Zijpe 

 

Dhr van Dijk geeft een uiteenzetting over de projecten in de gemeente Zijpe, waar landschap 

NH momenteel bij betrokken zijn; 

 

- Project Boskerpolder;  

Dhr van Dijk geeft een gedegen uitleg hoe dit natuurgebied wordt gesitueerd en 

ingericht  in de polder. Geeft op de kaart aan hoe de paden in dit gebied staan gepland. 

Globaal begint het pad op de Voorweg ten hoogte van de camping en eindigt op de 

Noord-Schinkeldijk. De paden worden van een dergelijke kwaliteit dat deze goed te 

betreden zijn, ook voor minder valide mensen.  

Vraag dhr van Gaalen: blijft het pad Open?  

En refereert naar het nollenpad. Dhr van Dijk geeft aan dat die intentie er wel is.  

Het plan wordt in principe door het Hoogheemraadschap en de gemeente Zijpe 

ontwikkeld, maar Landschap NH streeft openstelling wel na, omdat dit van essentieel 

belang is in verband met draagvlak onder de bevolking.  

 

Tevens komt ter tafel dat het gebied momenteel is aangewezen als weidevogel 

leefgebied. Hoe gaat dit samen met het nieuwe park. Dhr van Dijk maakt het vergelijk 

met een soort gelijk gebied bij Oudesluis waar dit predikaat niet strookt met de 

daadwerkelijke situatie. Dhr Menkveld van Natuurmonumenten vult aan hoe de 

besluitvorming plaatsvindt voorafgaand aan dit soort besluiten en geeft tevens aan dat 

dit soort aanwijzingen niet onaantastbaar zijn.  

 

- Project Zandpolder 1 en 2.  

Dit betreft het gebied Noord en Zuid van de “Karnemelk Plaats”. (gronden liggen 

halverwege tussen Groote Keeten en Callantsoog). 

Momenteel is Landschap NH bezig deze gronden te verwerven. Dit gebied gaat 

worden her ingericht. Onder andere de invloed van zout water op dit gebeid moeten 

een uniek stukje natuur opleveren. Belangrijk is dat er geen uitwisseling van water 

mag plaatsvinden tussen omliggende gebieden en omliggende woningen mogen niet 

gaan verzakken. Landschap NH doet momenteel uitgebreid onderzoek hiernaar.  

 



  

- Botgat: 

Dhr van Dijk geeft een beschrijving van het gebied en hoe het onder beheer van 

landschap NH is gekomen. Geeft tevens aan dat bij Europa een aanvraag is gedaan 

voor subsidie omdat dit gebied hoort tot de natura 2000 gebieden. Dhr van Dijk maakt 

inzichtelijk hoe men het gebied aan het inrichten is. Onder andere hoe men met het 

polder gebiedje om gaat. Belangrijk is dat de oude verkaveling lijnen intact blijven. 

Op de oude startbaan staat inmiddels een uitkijktoren met een pad er naar toe. In de 

planning zit nog een pad om het polder gebied heen wat begint vanaf het Zuid gelegen 

fietspad. Dhr van Dijk merkt op dat NATUUR iets is wat ook door mensen handen 

kan worden aangelegd. 

 

  

 Het Zwanenwater en aangrenzende gebieden 

Dhr E. Menkveld en M. Haas van Natuurmonumenten geven een presentatie over de 

inrichting van de onder hun verantwoording vallende gebieden langs de Noord-

Schinkeldijk aangrenzend aan het Zwanenwater.   

 

- Uitgelegd wordt hoe men met de waterhuishouding omgaat in dit gebied wat 

weer een preserverende werking moet hebben op het Zwanenwater. De stroken 

grond grenzend ten noorden van het fietspad langs de Noord-Schinkeldijk zijn 

reeds ingericht als natuurgebied. Het stuk gelegen tussen het Zwanenwater, 

Uiterlandseweg en Zijperdijk zullen verder worden ingericht nu het 

baggerdepot grotendeels is verdwenen. In dit gebied wil men ook een 

voet/fietspad realiseren wat uiteindelijk weer moet aansluiten op de bebouwde 

kom van Callantsoog. Natuurmonumenten laat weten open te staan voor ideeën 

vanuit de bevolking met betrekking tot de inrichting van dit gebied. Menkveld 

laat weten dat men binnen Natuurmonumenten nadenkt over diverse 

alternatieven met betrekking tot het parkeren rond Callantsoog. Diverse 

parkeer alternatieven worden besproken. Een en ander in samenspraak met de 

gemeente. 

 

- VZ haalt de impact van de mannenontmoetingsplek aan.  

Bij de scherpe bocht aan de Noord-Schinkeldijk en de ergernis die dit oplevert. 

Natuurmonumenten is deze problematiek bekend en zal dit meenemen naar het 

overleg met het Hoogheemraadschap, eigenaar van deze plek.  Het is 

Natuurmonumenten opgevallen dat de aldaar aanwezige Amerikaanse 

Vogelkers behoorlijk uitdijt richting Zwanenwater wat een bedreiging oplevert. 

 

 Punten van de Gemeente Zijpe: 
 

Dhr F Brakenhoff, gemeente Zijpe; 

 

- Dhr Brakenhoff wil graag met de Dorpsraad van gedachten wisselen over de 

wens die door de Dorpsraad is neergelegd om openbare toiletten aan te leggen 

op het Dorpsplein.  

 

Dhr Brakenhoff vertelt dat door de gemeente diverse opties over de toiletten 

zijn bekeken en berekend ook heeft men een inschatting proberen te maken 

over het aantal gebruikers wat men per jaar verwacht dat er gebruikt van 

maakt. Dit alles in verband met het kosten/baten verhaal. Goeie duurzame 



  

toiletten zijn kostbaar. Vz maakt kenbaar dat je als gemeente moet accepteren 

dat het toiletten-verhaal nooit kostendekkend zal zijn. Maar dat het zich op 

andere vlakken terugbetaald omdat het dorp aantrekkelijker wordt voor 

bezoekers.  

 

Er volgt discussie over dit onderwerp en diverse alternatieven worden 

besproken. Ook gaat de discussie verder over de herinrichting in het algemeen 

en hoe de ontwikkeling verder gaat met alle perikelen van dien. Dhr 

Brakenhoff zegt toe 4 juli 2011 een inloop dag te willen organiseren waar de 

bevolking met het voorlopige ontwerp kennis kan maken en er op kan worden 

gereageerd.  

 

De vergadering maakt met de dhr Brakenhoff de afspraak dat met betrekking 

tot het toilettenverhaal nog deze zomer een geprobeerd wordt een proef te 

draaien met mobiele units om de haalbaarheid te toetsen. Dhr Brakenhoff 

neemt dit voorstel me naar de gemeente. 

 

Einde inloopspreekuur 

 

 

Vergadering 

 

1) Opening 

22.10 uur, voorzitter opent de vergadering omwille van de tijd wordt de agenda flexibel 

doorlopen. 

 

2 ) Vaststellen agenda.  

De heer Brakenhoff heeft aangegeven bij het punt; bespreking herinrichting Dorpsplein, door 

de dorpsraad aanwezig te blijven. De vergadering gaat hiermee akkoord. Hiermee wordt 

gelijk de werkgroep herinrichting Dorpsplein wat onder punt 6, van de agenda valt naar voren 

gebracht. 

Punt 6, verslag werkgroepen 

 

Werkgroep herinrichting Dorpsplein.  

Dhr Deekens schetst van Noord naar Zuid wat de klankbord groep als vertrekpunt voor de 

herinrichting van het Dorpsplein heeft geschetst dit wordt verduidelijkt met een tekening. 

Grote lijnen; het aantal parkeer plaatsten blijft gehandhaafd echter een gedeelte van de 

plekken wordt verplaatst. De heuvel en plantenbakken voor  IJsje  

Prima en de Foyer verdwijnt. Heuvel en bossage voor de Visserman blijft gehandhaafd. De 

parkeerplekken voor de Wip-in en voormalig bankgebouw, verdwijnen en komen elders 

terug. Op deze plek wordt een soort duin aangelegd met gras waarop mensen kunnen 

zitten/recreëren. Huidige fietsenstalling wordt verschoven en langs beide zijden van de weg 

staan nu parkeer plaatsten gepland. Het wegdek wordt op gelijke hoogte van het trottoir 

gebracht. VZ schets de gevaren die de verhoging van het wegdek kunnen opleveren bij een 

wolkbreuk omdat de weg nu als ene soort goot werkt om het water af te voeren. Dhr 

Brakenhoff zegt dat ook hier aan is gedacht door verkanting van de weg en gedeeltelijke 

verdieping in het plein als waterbuffer. Wederom 4 juli 2011, tijdens de inloop wordt het plan 

gepresenteerd aan de bevolking van Callantsoog. 

 

3 ) Mededelingen 



  

         

- Voor de vergadering van september is de wijkagent van Veen en de jongeren 

medewerkster van de gemeente uitgenodigd. 

 

- Bespreking herinrichting Dorpsplein door de gemeente. Het lag in de bedoeling om op 

17 mei te gaan inspreken, echter onderzoek door de Vz heeft uitgewezen dat de brief 

welke namens de dorpsraad met betrekking tot dit onderwerp is verstuurd duidelijk is 

overgekomen bij de fracties waardoor dit niet meer nodig was. 

 

- De klachten van de Frankendaelstraat bewoners met betrekking tot de geluidsoverlast 

zijn bekend binnen de diverse fracties. En aan dit probleem wordt gewerkt. 

 

   Punten jaarlijks overleg  gemeente. 

 

Vz doet verslag met betrekking tot de door de Dorpsraad aangedragen punten 

 

1- Het herstellen van de beschoeiing van de vijver aan de Dennenweg-Duinroosweg, ook 

is er bij de Dorpsraad een verzoek door het gehandicaptenplatform om een vissteiger te 

plaatsen. Ook bij de ringsloot buitenzijde wijk Uyterland is er behoefte aan een 

vissteiger.  Gemeente was reeds begonnen met de herstelwerkzaamheden. 

 

2- Het verzoek tot uitbreiden van gehandicapten parkeerplaatsen in het centrum, en tevens 

de parkeerduur naar 2 uur te brengen. Ook het toezicht op de naleving van het parkeren 

door niet gehandicapten te handhaven, door de parkeerwacht hiertoe opdracht te geven.  

De 2 uur wordt gehonoreerd. De overige punten wordt nog bezien. 

 

3- Het laatste jaar is er in het briefverkeer met de gemeente Zijpe een probleem ontstaan. 

brieven raken weg, ontvangstbevestiging wordt niet of pas na weken verstuurd. 

Gemeente heeft aangegeven aan dit punt te werken. 

 

4- Bij voorgaand overleg is de afspraak gemaakt dat werkzaamheden in de 

groenvoorziening, vooral het snoeien in overleg zou gaan met de Dorpsraad. Helaas 

moeten wij constateren dat tot op heden nog geen overleg heeft plaatsgevonden. 

Communicatie gaat verbeteren. 

5- De Dorpsraad heeft zijn waardering uitgesproken over het legen van de vuilnisbakken 
in het centrum van Callantsoog tijdens de afgelopen paasdagen. Daarom het verzoek 

om dit ook tijdens de muziek tiendaagse op zondag de bakken te laten legen. Mogelijk 

kan dit in de volgende jaren in een schema worden opgenomen. 

 

6- Hangjongeren beleid met als belangrijkste punten Zeeweg en Frankendaelstraat. Vz 
heeft aangegeven dat Dorpsraad zich heeft verbaasd over het voornemen om een 

overdekte bank te plaatsen. Na plaatsing volgt een periode om de boel te monitoren of 

de jongeren zich conform afspraak gedragen anders volgt verwijdering. 

 

7- Het beeld van Nic Jonk bij het Dorpshuis terug te plaatsen op zijn sokkel. Gemeente is 
geen eigenaar, maar de stichting Dorpshuis. VZ gaat contact opnemen. Dhr van der Zee 

maakt de vergadering erop attent dat met betrekking tot dit soort kunstobjecten er 



  

budget kan worden aangevraagd voor beheer. 

 

8- Mogelijkheid bezien of de mannenontmoetingsplek aan de Zijperdijk onaantrekkelijk 
kan worden gemaakt door bijv. het verwijderen van bomen en struiken. Dit punt is 

reeds aangekaart bij het Hoogheemraadschap. (zie ook de opmerking gemaakt door 

natuurmonumenten tijdens het inspreken eerder deze vergadering) 
 

9- De Dorpsraad vraagt of het aanmelden en ophalen van grofvuil duidelijker kan.Er zijn 
            verschillende meldingen binnen gekomen dat het niet makkelijk is.  

           Het aanbieden moet nu zo gedetailleerd gebeuren dat ouderen er niet uitkomen.De        

           Gemeente zal dit in het overleg met HVC bespreken. 

 

10- De Nieuwe bibliotheek. Er heeft een ontmoeting plaats gevonden tussen 
vertegenwoordigers van de Dorpsraad, Gemeente en dhr Jaap van Vuuren met zijn 

architect waar dit onderwerp is besproken. Inmiddels is bekend dat de kopgroep 

bibliotheek Noordkop akkoord gaat met een alternatief van voor de huidige 

bibliotheek. De Plug-In bibliotheek. Voorzitter legt globaal uit hoe het werkt en hoe 

men de helpende hand biedt aan mensen die de digitale techniek niet beheersen. Er 

volgt nog een haalbaarheidsonderzoek. 

 

4 ) Verslag 12 mei 2011:  

Blz 1; sluitdatum inspraak Boskerpolderplan 9 juni moet 2 juni zijn.  

Opname van deze correctie in dit verslag volstaat. Notulen worden verder  

goedgekeurd.  

 

5 ) Rondvraag 

 

Dhr Landman:  

 

Hoe is het met de Urnen kwestie afgelopen: Mevr ten Boekel vult aan. De vermiste Urn is 

boven water en doet verslag over de kwestie. 

 

 

Dhr van Gaalen: 

- Waarom is de brief van hem en dhr den Hollander herschreven. VZ legt uit dat 

omwille van de chronologie en Lay-out de brief opnieuw moest worden ingedeeld. 

 

- Hebben we als dorpsraad al een ontvangstbevestiging. VZ gaat hier actie op 

ondernemen. Dhr van Gaalen spreekt zijn zorg uit dat de Brief bij de heer Schouten 

van de gemeente is gekomen terwijl hij naar de heer Plaatsman moet. 

 

Dhr Meijer:  

 

Verzoekt of de heer Deekens tijdens de vergadering van de Ondernemersvereniging een 

verzoek wil doen aan de ondernemers om haken bij hun winkels aan te brengen om honden te 

kunnen aanlijnen. Dhr. Deekens geeft aan dat dit een moeilijk punt gaat worden omdat de 

ondernemersvereniging op het punt staat te worden ontbonden, maar hij gaat het proberen. 

 

Dhr Deekens: 



  

* Zijn echtgenote heeft contact gehad met de wegbeheerder van het gedeelte van de 

Abbestederweg / Oosterweg  waar men al enige tijd terug het wegdek heeft weg 

gefreesd van de twee aldaar aanwezig verkeersdrempels. Binnen nu en vier weken 

wordt dit hersteld. 

 

* Dhr Deekens geeft aan de volgende vergadering van 1 september 2011 niet aanwezig 

te zijn. 

  

Dhr. Tepas sluit de vergadering om 23:20 uur. 

 

Volgende vergadering op 1 september 2011 om 19.30 uur 

 

 

 

 


