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Notulen vergadering 3 maart 2011 
 
 
 
 
Inspreek halfuurtje 
Als eerste krijgt dhr Verbeet het woord: 
De heer Verbeet heeft enige tijd terug een mail gestuurd naar de Dorpsraad over 
overlast van paardenpoep op de fietspaden en wegen om Callantsoog en de Groote 
Keeten. Kunnen de paarden-eigenaren hier over worden aangesproken?. VZ legt de 
problematiek aangaande dit fenomeen uit en stelt voor om een stukje in de omroeper 
te zetten. 
 
Verder vraagt dhr Verbeet aandacht voor de plastic afval zakken die we van HVC 
krijgen. De openingen zijn te klein om in een afvalbak te plaatsten. VZ geeft wat tips 
aangevuld door de vergadering. 
 
De Heer Dinkla is aanwezig in verband met een mailtje dat door hem is verstuurd over 
nieuwe vuilcontainers welke erg gebruikers-onvriendelijk zijn. Inmiddels is dit 
probleem verholpen. Dhr Dinkla doet verslag over hoe het is verlopen tussen het 
versturen van het mailtje en nu. 
 
Einde inspreek half uurtje. 
 
Dhr C. van Ravenzwaaij is aanwezig tijdens het inspreekmoment 
 
1.  Opening van de vergadering door de VZ 
Aanwezig: Tepas (VZ), dhr Meijer, van Ammers, De Wind, Deekens, van der Zee, 
Mevr Bracht en ten Boekel 
 
Afwezig: dhr den Hollander, van Gaalen, Klijn, Landman, mevr Mooij. 
 
2.  Vaststellen agenda 
Punt overleg met de vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging gaat 
vandaag niet door maar vindt morgen plaats op het kantoor van J. Tiebie. 
 
Punten: herinrichting Dorpsplein/Duinweg en Dorpsplein worden samengevoegd 
 
3. Mededelingen: 
VZ doet verslag over het inspreken op de afgelopen raadsvergadering van februari 
waar onder andere: 
 
- Het herinrichten van het parkeerterrein aan de Kiefteglop is besproken.  



  

  

 
- De inrichting van het dorpsplein wordt opnieuw onder de loep genomen nu het 

er naar uitziet dat de garage niet door gaat. Mevr Bracht informeert naar het 
vlottrekken van het plan Dorpsplein en of daar een termijn aan te hangen is. Vz 
geeft aan dat dit ongeveer 2,5 maand gaat duren. 

 
- Ook de invoering van 30 km zones zijn besproken. Deze gaan door. De VVD 

heeft een motie laten opnemen dat mocht blijken dat 30 km frustrerend gaat 
werken op de doorgaande verkeersstromen, dan is het mogelijk de 30 km terug 
te brengen naar 50 km. 

 
- Strandslag Dorsplein. Deze is/was gedeeltelijk afgesloten. Na inspectie van de 

traptreden bleek dat een onderliggende beer welke de treden ondersteunt, 
geheel los stond. Gezien de risico’s wat dit met zich mee kan brengen heeft 
men de treden gelijk open gegooid om het geheel te herstellen. Dit herstel is 
nagenoeg afgerond. 

 
- Plan inrichting Jewelweg wordt getoond. Herinrichting parkeervakken bewoners 

naast de brandweer garage roept discussie op. 
 
- Creëren gedoogplek jongeren VVV, zonder medeweten dorpdraad. Hier is 

repliek van de gemeente over gekomen in de persoon van Michelle Schouten. 
Zij heeft aangegeven dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd voor 
een bankje met overkapping. Zij geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt met de 
jongeren en dat men hen daar aan zal houden. VZ heeft aangegeven dat dit 
haaks staat op eerdere gemaakte afspraken. Diverse leden van de vergadering 
merken op dat van de hangplek Abbestederweg veel gebruik wordt gemaakt. 

 
Van de actiepuntenlijst wordt afgevoerd: 
- het punt IJsbaan Frankendael. Het blijkt dat de bewoners er niet op zitten te 

wachten. 
- het punt terug plaatsen slagboom: reden is bekend. 
 
4.  Bespreken notulen  
- notulen 3 februari 2010; 
 
Punt 6 uit dit verslag “het maatschappelijk doel”wordt nog even besproken. 
Dhr v/d Zee vraagt hoe we omgaan met commentaar op het verslag. De voorzitter legt 
uit dat het de bedoeling is dit zo spoedig mogelijk na het uitkomen te doen. Het is 
ongeveer een jaar terug besloten om het op deze manier te doen. 
 
5.  Werkgroepen 
- Groote Keeten. VZ doe verslag van bezoek aan dorpsraadlid den Hollander 

welke Groote Keeten in zijn portefeuille heeft. Den Hollander zijn herstel gaat 
voorspoedig. 

 
- Callantsoog al reeds uitgebreid besproken in het openbare gedeelte in 

aanwezigheid van Cees van Ravenzwaaij.  



  

  

De kruising Dorpsweg/Duinweg/Abbestederweg wordt door de vergadering besproken 
waarbij diverse opties de revue passeren welke ook met de ondernemersvereniging 
en de gemeente gaan worden doorgenomen 
 
Financiën: Mevr Bracht geeft aan dat de subsidie dit jaar gelijk blijft. 
 
Communicatie: Dhr van de Zee geeft uitleg over het ontstaan van de site en de daarbij 
behorende opslagcapaciteit en zijn beperking. Dhr van de Zee draagt diverse 
betaalbare oplossingen aan. Dhr v/d Zee vraagt iedereen hier over na te denken. De 
site maakt onder andere deel uit van het secretariaat en het is niet vreemd als daar 
een kostenplaatje aan hangt. 
 
6.  Lijst van Aftreden 
Voorzitter leest de termijnen voor van het huidige zittende bestuur en vraagt één ieder 
al eens om zich heen te kijken naar een onder andere een nieuwe voorzitter. 
 
7.  Dorpsplein 
Reeds besproken. Dhr Deekens vraagt wie er in de klankgroep zit. Primair dhr Klijn en 
secundair dhr v/d Zee. Dhr de Wind en Deekens alsmede mevr Bracht geven aan hier 
ook voor aanspreekbaar te zijn. 
 
8.  In en uitgaande stukken 
Inkomende brieven: 
 
A: Brief van bewoners Frankendaalstr aan gemeente Zijpe,(15 febr 2011). 
B:   Brief gemeente Zijpe, uitnodiging bijeenkomst 04 Maart met Dhr Remkes,(09 

febr2011).  
C:   Mail gemeente Zijpe, uitnodiging overleg 08 Maart overkruising 

Dorpsweg/Duinweg en Abbestederweg,(22 Febr 2011). 
D:    Via website bericht van Fred Dinkla vuilcontainers,(23 Febr 2011). 
E: Via website bericht Nederland schoon oproep deelname 07 Maart 2011.  
F:  Uitnodiging voor “symposium Dorpsraden” gehouden in Nieuwe Niedorp. Dhr 

Meijer gaat indien mogelijk dit bezoeken. 
G:   Mail van het SIS over het openbaar toilet. Zijn niet tegen mits het wel om een 

op zich onderscheidend toilet gaat. 
H:  brief ECN, voorgesteld bezoek gaat niet door.  
 
Uitgaande stukken. 
 
A:   Mail aan gemeente Zijpe opgave deelname 04 ontmoeting Dhr Remkes,(25 febr 

2011). 
 
9.  Rondvraag 
Afmeldingen 7 april dhr van Ammers en mevr ten Boekel. 
 
Dhr Meijer kreeg een vraag vanuit zijn omgeving “wie gaat uiteindelijk over de 
inrichting van het dorpsplein”Het gevoel leeft dat de ondernemers hier een grote stem 
in hebben. VZ legt uit dat dit niet het geval is en geeft kort uitleg over interactie tussen 
gemeente en zijn inwoners. Ondernemers zijn wel een klankbord voor de gemeente 
net als een dorpsraad. 



  

  

 
Dhr Meijer heeft tevens een vraag gekregen over het onderhoud van het gebouwtje 
van de muziekvereniging. VZ legt uit dat het gebouw niet meer voldoet en dat het op 
termijn gaat verdwijnen. Wanneer is nog een vraag en wat er voor in de plaats komt is 
niet bekend. 
 
Dhr Deekens 
Er komt een proefopstelling van drie camera’s op het dorpsplein bij de Wip-in. 
 
VZ dankt iedereen voor zijn komst en wenst iedereen wel thuis. 
 
22:30 uur einde vergadering 
Volgende vergadering 7 april 2011



  

  

 


