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Notulen vergadering 1 september 2011 
 
 
 
Aanwezig: dhr. Tepas; dhr. De Wind; dhr. Lashley; dhr. van der Zee; dhr. Klijn; dhr. 
Landman; mevr. ten Boekel; mevr. Mooy, mevr Bracht 
 
Afwezig: dhr. den Hollander; dhr. van Gaalen; dhr. van Ammers; dhr. Deekens. 
 
Gasten: dhr. P. Drieënhuizen; dhr. F. Knorren; mevr. S. Helder. 
 
Dhr. Tepas opent de vergadering en heet iedereen weer welkom na het zomerreces. 
 
We beginnen met mevr. S. Helder. Zij is jongerenwerker bij de Gemeente Zijpe en in 
die hoedanigheid op het moment druk met de overlast van de hangjeugd in 
Callantsoog. 
 

Afgelopen zomer is er een BBQ georganiseerd om te proberen tot een 
oplossing te komen m.b.t. de overlast van deze jeugd. Helaas kwamen de jongeren 
niet. Ondanks dat is het toch een goede dag geweest. Wethouder Blonk, wel 
aanwezig, gaf toe dat hij het probleem heeft onderschat. De DR heeft de indruk dat 
het probleem nu erkend wordt en serieus mee aan de slag wordt gegaan. Inmiddels 
hebben de jongeren zelf contact opgenomen met mevr. Helder. 
Er is een tijdspad uitgezet:  
Er zijn inmiddels paaltjes geplaatst zodat er geen auto’s meer op het groen bij de 
Franckendaalstraat kunnen komen. 
Op 12 oktober staat een voorlichtingsavond gepland in de HYKSOS voor ouders en 
belangstellenden over drugs. Hierbij zal een ex-verslaafde aanwezig zijn en de 
Breijder Stichting. 
Het feit dat de plaatsing van het bankje met overkapping evengoed doorgang zal 
vinden, valt bij velen niet goed. Het lijkt op beloning voor slecht gedrag. De DR vraagt 
of mevr. Helder dit wil meenemen in haar overleg met de Gemeente. 
In november zal er een evaluatie plaatsvinden over de beveiliging die ingesteld gaat 
worden. 
 
Dhr. Drieënhuizen vraagt of er een nuance aangebracht kan worden tussen de jeugd. 
Callantsoog heeft heel veel hardwerkende, goedwillende jongeren en nu lijkt het net 
alsof ze zich allemaal misdragen. Hij wil graag dat de nadruk wordt gelegd op de 
“goede jeugd”.  
 
Inloopspreekuur: 
 



  

  

De heer Drieënhuizen maakt zich, namens de senioren van Callantsoog, grote 
zorgen over de woonmogelijkheden voor die groep. Er wordt te weinig gebouwd voor 
de ouderen die zelfstandig willen en kunnen blijven wonen. De huidige wooneisen 
vergemakkelijken e.e.a. niet. Bij bouw van kleinere woningen moet er, bijv., ruimte 
worden gereserveerd om een mantelzorger in onder te kunnen brengen. Veelal komt 
de nieuwbouw die evt. in aanmerking zou kunnen komen alleen in aanmerking voor 
mensen met de wat hogere inkomens. Samenwerking van Wooncie. en 
Woningstichting waardoor mogelijkheden zouden kunnen worden gezocht en 
gerealiseerd is er niet, eerder is het tegendeel het geval. Een appartementencomplex 
met een, binnen de perken blijvende, hoogbouw zou een oplossing kunnen zijn. Dhr. 
Tepas zegt dat er zoiets een keer is voorgesteld maar dat er niet op ingegaan is. Dhr. 
Drieënhuizen kondigt aan dat er een voorstel komt in conceptvorm vanuit de ANBO. 
Dhr. Tepas vraagt hem daarbij dan ook de DR in te schakelen zodat er een 
gezamenlijk voorstel opgesteld kan worden. De heren van der Zee en Klijn gaan 
inventariseren hoe groot de behoefte is. Mevr. Mooij zegt dat, door de huidige situatie, 
veel senioren er voor kiezen om naar Schagen te gaan. 
 
1 ) Opening. 
 
2 ) Vaststellen agenda. 
 
3 ) Mededelingen: 
      Riooloverlast Duinroosweg: Mevr. van de Berg heeft een brief gestuurd aan de 
heer Tepas. De wateroverlast was erg groot. Toiletten liepen over ook in andere 
straten. Klachten worden al jaren lang geuit naar Bel-Herstel. De communicatie tussen 
HHraadshap en de gemeente deugt niet. Er gebeurt niets. Hopelijk haalt deze brief 
wat uit. 
 
       De huidige verkeerssituatie bij de Stolpen is verontrustend slecht. Zeker voor de 
fietsers in het bijzonder voor de schoolgaande kinderen. In november zou het allemaal 
verkeersklaar moeten zijn. Druk op de ketel houden is geboden. 
 
       Over de mogelijke verplaatsing van de huisartsenpost naar de Jewelweg is nog te 
weinig bekend. 
 
       De verwijsborden die in de gemeente zijn geplaatst zijn wel erg vlug en makkelijk 
neergezet. Hier en daar maakt het een slordige indruk. 
 
4 ) Verslag 9 juni 2011: Punt 9 over het jaarlijkse overleg met de gemeente. Dhr. 
Tepas zal er voor zorg dragen dat er lijn wordt aangebracht t.a.v. de verslaglegging. 
Verder wordt het verslag goed bevonden. 
 
5 ) Werkgroepen: 
       Groote Keeten: dhr. den Hollander komt nog met zijn bevindingen over de 
bouwaanvraag in het Botgat. 
       Dorpsplein: dhr. Lashley geeft zijn impressies weer van de openbare 
bijeenkomst in de Kolfweid over de plannen van de gemeente over de herinrichting. 
Op 13-9 wordt het plan besproken in de gemeenteraad. 
 



  

  

       Financiën: De rekening over het eerste halfjaar 2011 was twee keer zo hoog als 
in de voorgaande jaren. Op de gevraagde specificatie is geen reactie gekomen. Mevr. 
Bracht en dhr. Tepas ondernemen actie in deze. Er wordt nog even gezinspeeld op 
mogelijke alternatieve vergaderruimtes.  
        De gemeentelijke subsidie is weer ontvangen. 
 
        Communicatie: Dhr. van der Zee heeft de opmerking van de DR over het 
gevaarlijke fietspad bij de Stolpen op de site gezet. Opvallend in het rood. De ouders 
van de schoolgaande kinderen kunnen zo zien dat er aan de belangen van hun kroost 
aandacht wordt geschonken. 
 
6 ) In- en uitgaande stukken: Lemon, hetgeen staat voor Leefbaarheid Monitor, 
presenteert de resultaten van hun onderzoek naar de leefbaarheid in de gemeente 
Zijpe. Zij nodigen de DR uit om daar bij te zijn op 26 september. Dhr. van der Zee 
gaat er naar toe. 
 
7 ) Rondvraag: Dhr. Lashley stemt er mee in om zich te abonneren op alle stukken 
die uitgaan van de gemeente en Callantsoog betreffen. Zulks op verzoek van de 
voorzitter. Deze gaat uitzoeken of er op 5 oktober een vergadering wordt gehouden 
van de Signaleringsgroep ( verkeersborden) van de gemeente. 
Dhr. van der Zee: - gaat in het weekend de website upgraden;  
vraagt zich af hoe het staat met de terugplaatsing van het beeld voor de Kolfweid. Dhr. 
Tepas houdt zich daarmee bezig. 
Mevr. ten Boekel: De wens om een vlonder bij de vijver te realiseren wordt 
gedwarsboomd door een bewoner in die buurt. De beweegredenen zijn onbekend. 
Dhr. Tepas wil wachten tot we op de hoogte zijn gebracht> In ieder geval wordt de 
beschoeiing vernieuwd. We zien wel wat er dan gebeurt. 
Mevr. Mooij: Stelt voor om deze winter nog een thema dag of avond te gaan houden. 
Er is immers een budget voor. Dhr. Tepas vindt dat we het idee om de zandmotor bij 
Hoek van Holland te gaan bekijken dan weer op kunnen pakken. Er zal dan contact 
moeten worden opgenomen met de uitvoerende instantie daar ter plekke. 
 
Voorzitter Tepas sluit de vergadering om 22.15 uur. 
 
Volgende vergadering is op 6 oktober om 19.30 uur. 
 
Invallend secretaris Adam Landman 
 
 



  

  

 


