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Notulen 13 januari 2011 
 
Aanwezig: dhr. Tepas, mevr. Bracht, dhr. van der Zee, dhr. Deekens, mevr. ten 
Boekel, dhr. van Ravenzwaaij, dhr. Klijn, dhr. de Wind, dhr. Meijer, dhr. Landman. 
 
Afwezig: mevr. Mooy, dhr. den Hollander, dhr. van Galen, dhr. van Ammers. 
 
Gast: dhr. van Gosliga. 
 
1 ): Opening: 
Met de wens dat 2011 een goed jaar mag worden voor de leden van de DR en voor 
de gemeenschappen van Callantsoog en Groote Keeten opent voorzitter Tepas deze 
eerste vergadering in het nieuwe jaar. Gast Gosliga krijgt meteen het woord en deze 
sluit zich bij de goede wensen aan. 
Hij vraagt hoe het staat met de ontwikkeling van het Dorpsplein.  
Dhr. Tepas legt uit dat, nu definitief blijkt dat de plannen voor de ondergrondse 
parkeergelegenheid niet doorgaan, de gemeente verdere plannen gaat uitwerken. 
Deze worden tzt voorgelegd aan de dorpsraad en de inwoners. 
Dhr. Gosliga heeft geconstateerd dat het trottoir van de Kruisweg naar de Westerweg 
er slecht en gevaarlijk bij ligt. Wie is de beheerder?. Dhr. Tepas zegt toe dit uit te 
zoeken en te vragen om maatregelen. 
Dhr. Gosliga raadt de dorpsraad aan goed op haar positie te letten als er straks een 
herindeling gaat plaats vinden. Tevens vraagt hij zich af of het aan te bevelen is een 
aantal BOA’s aan te stellen. Er moet meer gecontroleerd worden op parkeren en 
zwerfvuil. 
Dhr. Tepas dankt dhr. Gosliga voor zijn inbreng. 
 
2 ): Vaststellen agenda: 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
 
3 ): Mededelingen: 
Aanvullend op de mededelingenlijst deelt dhr. Tepas mede dat:  
De uitvoering van het ondergronds uitvoeren van de glascontainers stagneert  
doordat men gestoten is op een waterleidingbuis van, of bekleed met, asbest. 
  
Het windmolenpark op de Noordzee definitief niet doorgaat 
 
Er aan het bestuur van de NH gemeente is gevraagd of zij het beheer van de 
kerkverlichting over wil nemen. 
 
De handhaving van de snelheidscontrole in de 30 km zone geen prioriteit krijgt. 



  

De eigen inwoners blijken zich het minst iets aan te trekken van die maatregel. 
 
De werkzaamheden bij de Stolpen aan de N9 op schema liggen. Voorjaar 2012  
moet het klaar zijn maar eind 2011 zou er al gebruik gemaakt kunnen worden 
van de nieuwe situatie. Op tel.nr.: 0800-8002 kan men uitleg krijgen. 
 
Het briefhoofd van de Dorpsraad papieren veranderd gaat worden met de 
gegevens van dhr. van Ammers. 
 
4 ): Bespreking van het verslag van 2-12-2010 gaat naar de volgende  
vergadering. 
 
5 ): Werkgroepen: 
Kustverdediging: Dhr. Klijn zegt dat er begonnen is bij Hoek van Holland en  
Scheveningen met het aanleggen van een zandmotor. Voor ons raadzaam om de  
ontwikkelingen daar te gaan volgen. 
 
Callantsoog-Groote Keeten: Dhr. van der Zee roert, nogmaals, het onderwerp 
toiletten bij de strandopgangen aan. Hij vraagt zich af of het niet mogelijk is om,  
met de ondernemers, plannen daarvoor te ontwikkelen. Dhr. Tepas verzoekt een  
ieder om mogelijkheden daartoe te bedenken. 
 
6 ): Kascommissie: 
De kascommissie zal bestaan uit mw. Ten Boekel en dhr. Deekens. Reserve is 
dhr. van der Zee. Controle bij mw. Bracht wordt afgesproken op 19 januari a.s.. 
 
 
7 ): In- en uitgaande stukken: 
De definitief opgestelde brief naar de gemeente over het niet ontvangen hebben  
van een reactie, zie E-mail, wordt verzonden. 
 
Dhr. Vonk heeft een brief aan de DR gericht over de hangplek van jongeren bij  
het VVV kantoor. Het schijnt dat de gemeente dit als een gedoogplek ziet. De DR  
is hier niet van in kennis gesteld. Dhr. Tepas stuurt een E-mail naar dhr.  
Zwaneveld hierover. Als de DR van niets weet is het ondoenlijk communiceren  
met de inwoners van Callantsoog. 
 
Dhr. Wilberink is ingehuurd door de gemeente om een overzicht te maken van de  
huidige stand van zaken t.a.v. de straatverlichting in ons dorp. Dhr. Tepas heeft,  
namens de DR, zijn wensen hieromtrent neergelegd bij dhr. Wilberink. 
 
8 ): Discussie nieuwe opzet van vergaderen: 
Dhr. van Ravenzwaaij verlaat de vergadering i.v.m. zijn persoonlijke  
betrokkenheid bij de komende discussie. Als de opzet van de vergaderingen van  
de DR blijft zoals die nu is kan hij, als lid van de gemeenteraad, naar zijn  
opvatting, geen deel meer blijven uitmaken van de DR. Openbaarheid van de hele  
vergadering is voor hem noodzakelijk. 
 
Dhr. Tepas stelt voor de vergaderstructuur aan te passen aan die van de  
gemeenteraad. Dus inspreken maar niet deelnemen aan de verdere discussie. 



  

 
Dhr. van der Zee stelt dat dhr. van Ravenzwaaij zijn keus heeft bepaald maar  
daar hoeven wij ons niet aan te conformeren. Toekomstige discussies zouden 
wel eens de populistische kant op kunnen gaan. 
 
Dhr. Tepas geeft toe dat de huidige vorm de meeste diepgang garandeert.  
Daarom is destijds ook hiervoor gekozen. 
 
Dhr. Van der Zee zegt dat er nu vrijuit gediscussieerd kan worden op persoonlijke  
titel. We moeten de vrijheid behouden van een niet politiek partij gebonden  
college. 
 
Dhr. Landman vraagt zich af of er tussentijdse besloten werkvergaderingen  
zouden kunnen worden gehouden over punten die in openbare vergaderingen aan  
de orde zijn geweest. 
 
Dhr. Tepas stelt voor om dan evt. na elke openbare vergadering een werkoverleg  
te gaan houden of mogelijk eens in de maand.  
 
Dhr. Meijer ziet het belang om dhr. van Ravenzwaaij er bij te houden iv.m. met  
zijn netwerk. 
 
Mw. Bracht stelt dat dhr. van Ravenzwaaij de DR voor een voldongen feit stelt.  
Mocht hij zijn zin krijgen verlaat zij de DR. 
 
Algemeen is de gedachte dat er voor gewaakt moet worden dat de overheid grip  
wil krijgen op de DR en er a.h.w. een bestuursinstituut van zou willen maken. 
 
Dhr. Klijn stelt dat als de gemeente ons als belangrijk instrument ziet als basis voor 
haar denken en doen zij dat naar ons moeten laten blijken. 
 
Mw. Bracht vindt dat onze onafhankelijkheid ons belangrijkste wapen is. 
 
Dhr. van der Zee zegt in de DR te zitten van uit zijn eigen persoonlijke belang een  
leefbare gemeenschap te willen op te bouwen en te handhaven. De kwaliteit en  
onafhankelijkheid van de DR is het voornaamste. 
 
Dhr. Tepas gaat over tot stemming. Voor handhaving van de huidige  
vergaderstructuur zijn zes ( 6 ) aanwezige DR-leden, tegen drie ( 3 ). 
 
De uitslag wordt de, in de vergadering teruggekeerde, hr. van Ravenzwaaij  
medegedeeld waarop deze zegt die te respecteren maar tot zijn spijt zich  
genoodzaakt ziet de DR te verlaten. 
 
Dhr. Tepas vindt het jammer en dankt hem voor de inbreng en inzet tijdens de  
afgelopen jaren. 
 
Dhr. van Ravenzwaaij zegt betrokken te zullen blijven bij het werk van de DR en  
zich zal blijven inzetten voor het werk ervan. 
 



  

9 ): Rondvraag: 
Dhr. de Wind: Mijn opmerking mail ik z.s.m. naar de leden van de DR. 
 
Dhr. van der Zee zal een opzetje maken over de toiletten bij de strandopgangen 
 
Dhr. van Ravenzwaaij weet zich te herinneren dat er ooit een plan is geweest tot  
het plaatsen van een toiletwagen op het Dorpsplein. 
 
Dhr. Klijn vindt de verkeersdrempels in de Abbestederweg langzamerhand zeer  
gevaarlijk worden. Gaten er in nemen steeds ergere vormen aan. 
 
Dhr. Tepas weet dat dhr. Drieenhuizen een vorige vergadering dit heeft  
opgenoemd. De verantwoordelijke wethouder heeft toegezegd daaraan z.s.m.  
wat te gaan doen. 
 
Dhr. van Ravenzwaaij: zet dit op de afsprakenlijst dan heb je controle op de  
uitvoering. 
 
Dhr. Deekens merkt op, namens dhr. van Drieenhuizen, dat de grote, verkeer  
belemmerende, brokken steen bij de strandopgang Abbestee verdwenen zijn. Een  
ieder rijdt en rost er nu maar op los. 
 
Dhr. Tepas zal contact op nemen met het Hoogheemraadschap en vragen om  
maatregelen. 
 
Dhr. Deekens vraagt of er al iets bekend is over de verschuiving van de aanvang  
van de parkeertijd met een uur later in de ochtend. Dhr. Tepas zal navraag doen. 
 
 
Dhr. Deekens: 5 maart wordt de Elffeestentocht gehouden en op 15 juli start de  
Muziektiendaagse. 
 
10): Met dank voor ieders inbreng sluit dhr. Tepas deze vergadering om  
       22.15 uur. 
          
Volgende vergadering is op donderdag 3 februari om 19.30 uur. 
 
Opgesteld door Adam Landman 
     


