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                    VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 3 november 2011. 

 

Aanwezig: dhr. Tepas (VZ); mevr. Bracht; dhr. de Wind; dhr. Deekens; mevr. 

Mooy; dhr. van Ammers; dhr. Klijn; dhr. van Gaalen; dhr. Landmand; dhr. Meijer 

Afwezig: mevr. ten Boekel; dhr. den Hollander; dhr. van der Zee; dhr. Lashley. 

Gasten: dhr. van Ravenzwaaij; dhr. Drieënhuizen; dhr. Bakker; 

 

De Voorzitter (VZ) heet een ieder van harte welkom en geeft de gasten het 

woord. 

 

Dhr. Drieënhuizen krijgt als eerste het woord en kaart de kruising 

Stuvezandeweg/Jewelweg aan. Daar zijn inmiddels de verkeersborden 

(Voorrangskruising) verwijderd maar de haaientanden staan er nog. Dit gaat 

schept verwarring, ook voor de winter voorziet hij problemen wanneer de 

haaientanden niet meer zichtbaar zijn door sneeuwval etc.  Drieënhuizen wil 

weten of deze situatie onder de aandacht is gebracht van de gemeente. VZ geeft 

aan dat dit niet is doorgegeven, actie volgt. 

 

Dhr Bakker krijgt het woord namens de seniorenraad. Dhr Bakker mist de 

terugkoppeling van de dorpsraad na het inspreken maar ook de transparantie van 

de dorpsraad algeheel naar het dorp. Dhr. Drieënhuizen zegt die mening te delen. 

VZ geeft aan hoe de verslagen worden gepubliceerd op de website van de 

dorpsraad. De site is bij tot en met 1 sept 2011. Kleine discussie volgt over onder 

andere de opzet van de vergadering en manieren van informeren van het dorp. Ook 

wordt de zorg geuit “hoe gaat het verder met Callantsoog na de herindeling. Dit 

punt zal later in de vergadering verder worden besproken.  

VZ geeft aansluitend uitleg over dorpsraden en gemeenten naar aanleiding van een 

bijeenkomst in Harenkarspel (HSZ) VZ geeft een stukje uitleg over dorpsraden 

en gemeenten en deelt de zorg met de gasten dat we na de herindeling nog wel 

eens voor verrassingen kunnen komen te staan. 

 

VZ vraagt dhr Bakker om binnen de seniorenraad voor te stellen, met betrekking 

tot de Jeu de Boule baan, een één/tweetje te maken met ’t Zand om een 

demonstratie Jeu de Boule te verzorgen. Dhr Bakker neemt dit mee. 



  

  

Dhr. Drieënhuizen stelt de behoefte aan woningen voor starters en ouderen aan 

de orde en vraagt wat de mening van de dorpsraad is op dit gebied. VZ stelt dat 

deze ten opzichte van voorgaande jaren ongewijzigd is. De dorpsraad ondersteunt 

deze wens. Dhr van Ravenzwaaij haakt op dit onderwerp in en geeft een stukje 

uitleg hoe momenteel de stand van zaken is met betrekking tot het toewijzen van 

woonpotentieel. Ook geeft hij uitleg hoe besluitvorming betreffende deze 

materie tot stand komt.  Kort samengevat reken er voorlopig niet op. Verwacht 

ook van de wooncompagnieën niet te veel, omdat deze het vertrekpunt hebben 

niet voor doelgroepen te bouwen.  

 

Dhr Drieënhuizen kaart nog aan dat veel ouderen een gevoel van “onveilig” ervaren 

op het dorp.  

 

20:09 uur De gasten gaan weg en de DR gaat verder met de vergadering. 

 

1 en 2 

Opening en Vastellen Agenda 

VZ opent de vergadering en stelt de agenda vast.  Bij punt 8 van de vergadering 

wordt besproken hoe om te gaan met de door de gasten aangegeven kritiek op 

terugkoppeling door de dorpsraad. 

 

3 

Mededelingen 

Vz is naar de rondetafel vergadering geweest van 11 oktober 2011 omdat de 

herinrichting kruising Duinweg/Abbestederweg ter tafel zou komen. Wat blijkt 

de financiering moet nog worden aangevraagd, Dat gaat dit jaar nog gebeuren, dan 

wordt volgend jaar duidelijk of deze wordt toegekend.  

Dus wanneer men gaat beginnen is nog niet bekend. 

 

Vz is op 24 oktober 2011 naar de HSZ bijeenkomst voor dorpsraden en gemeenten 

in Harenkarspel geweest en geeft een impressie hoe dit is verlopen en waar 

verschillen en overeenkomsten tussen de diverse dorpsraden lagen (noot: dit punt 

is bij het inspreken ook aan de orde geweest). VZ stelt voor om mevr Tineke 

Schilder uit te nodigen om een stukje uitleg te geven met betrekking tot haar 

visie op dorpsraden. 

 

Van het Zijper museum is een verzoek gekomen om mee te denken over een 

toekomstvisie. Dhr landman neemt dit punt mee naar de vergadering van de 

Historische vereniging op 16 november 2011. 

 



  

  

Dhr Lasley maakt nog een verslag van de drugs voorlichting waar hij bij is 

geweest. 

 

VZ geeft aan 21 november 2011 naar de bijeenkomst te gaan “toekomst 

dorpskernen na de herindeling” 

 

 

4 

Verslag vergadering 6 okt 2011. 

Verslag is goedgekeurd. Secr. zal de Dorpsraad kop er boven zetten en aan dhr 

v/d Zee doen toekomen voor publicatie op de site. Met dank aan mevr Mooy. 

 

5 

Verslag Werkgroepen. 

Vz doet verslag namens Groote Keeten. De vergunning Botgat, waar in de vorige 

vergadering over is gesproken, is bekeken en komt overeen met de 

werkzaamheden die worden verricht. 

 

Kustverdediging. Op dit terrein weinig nieuws. VZ maakt een nieuw 

inventarisatierondje met betrekking tot het geplande bezoek aan de zandmotor.  

 

Onderhoud wegen. VZ geeft stand van zaken. In het Voorjaar gaat de Zuid 

Schinkeldijk op de schop. Deze geplande afsluiting geeft inmiddels behoorlijk wat 

reuring onder de Callantsoogse bevolking en middenstand. De gemeente is 

inmiddels op de hoogte van dit gegeven. 

Anneke haalt het branden van de straatverlichting aan. VZ om 23:00 uur gaat 50% 

van de palen uit. Groote Keeten blijft nog volledig branden. VZ gaat een mailtje 

sturen. 

 

Herinrichting Dorpsplein, geen nieuws. 

 

Senioren; reeds besproken tijden het inspreken. 

 

Financiën: Rekening dorpshuis wordt besproken alsmede de brief welke is 

ontvangen na het verzoek om uitleg over de hoge rekening. Binnen de raad wordt 

afgesproken om een brief te sturen waarin gevraagd wordt om de rekening te 

specificeren. De DR draait op gemeenschapsgeld en dient dit goed te 

verantwoorden. Mevr Bracht geeft aan dat het bakje koffie/thee tijdens de 

vergadering van twee naar één wordt terug gebracht om de boekhouding kloppend 

te houden. 

 



  

  

6 

Samenstellen kascommissie 

Dhr v/d Zee en dhr Meijer Reserve; dhr van Ammers 

 

7 

In- en uitgaande stukken 

Ingekomen stukken, 

* Uitnodiging voorlichting drugs en jongeren, Dhr Lasley is hier heen geweest. 

* Brief Dorpshuis aangaande de rekening, (reeds besproken) 

* Uitnodiging HSZ van 24 okt 2011, VZ is hier heen geweest 

* uitnodiging bijeenkomst CDA voor 21 nov 2011 in ’t Zand 

* mail om mee te doen aan de Energiestrijd. Besloten wordt om deze mail één 

op één door te zetten naar de dorpsomroeper voor publicatie. 

 

Uitgaande stukken 

* - 

 

8 

Rondvraag. 

Tijdens het inspreken is commentaar gegeven op de mate van informatie 

voorziening en communicatie tussen de Dorpsraad en onder andere de 

seniorenraad en de Anbo. Vanuit de Anbo en de seniorenraad is aangegeven het 

gevoel te hebben te weinig feedback te krijgen over wat er in de dorpsraad is 

besproken. Na het afwegen van diverse opties wordt besloten om de Anbo en de 

Seniorenraad per brief uit te nodigen om lid te worden van de DR. Op deze manier 

kan de informatievoorziening vanuit de DR het beste worden gewaarborgd. Brief 

zal door de secretaris worden opgesteld. 

 

Vergaderdata 2012 worden vastgesteld 

Januari 12 

Februari 2 

Maart  1 

April  5 

Mei  3 

Juni  7 

September 6 

Oktober 4 

November    1 

December    6 

 

 



  

  

 

 

Dhr Meijer 

De omleidingborden bij de Stolperweg sturen het verkeer over Anna-Paulowna en 

de Kooij, is dit correct. VZ dit klopt, dit heeft met het vrachtverkeer te maken 

waardoor de vlotbrug in ’t Zand wordt ontlast. 

 

 

 

Dhr Landman 

* Wat zijn de afmetingen van reclameborden die om lantaarnpalen mogen 

worden gezet. VZ 90x90x90. Dit geeft op smalle stukken stoep af en toe 

problemen. 

* Dhr Landman geeft aan telefoon te hebben gehad betreffende de actie 

welke is ontstaan na de brand bij Horse2care in combinatie met de brand 

op de Karnemelkplaats waar dit niet is gebeurd. Waar is het initiatief 

vandaan gekomen. Het initiatief voor deze actie is in de kennissenkring 

begonnen in het bijzonder op de peuterschool. Het betreft dus geheel een 

burgerinitiatief. 

 

Dhr van Galen stelt de vraag “zijn we beter af met de rondetafel gesprekken ten 

opzichte van de oude methodiek van vergadering. VZ geeft aan dat de stukken 

voor deze vergadering in de begin periode meestal vrij laat komen maar dit waren  

opstartperikelen. Het de laatste tijd iets beter. Verder is de VZ wel tevreden 

over de methodiek van vergaderen, het biedt meer mogelijkheden om over 

onderwerpen mee te praten tijdens de behandeling van deze punten. Vroeger deed 

je, je zegje vooraf en dat was het dan. 

 

Mevr Mooy 

Kaart nog even het onveiligheids gevoel bij ouderen aan. De raad deelt deze 

mening niet. De tijd dat je de deur open kon laten als je weg ging is definitief 

voorbij. Maar dit is een landelijke tendens. 

 

Komt er nog een etentje. VZ dit gaan we in januari bekijken. 

 

Dhr. Tepas sluit de vergadering om 21.35 uur en wenst een ieder wel thuis en 

bedankt allen voor hun inzet. 

 

De volgende vergadering is op 1 december 2011 om 19:30 uur 

Callantsoog, 11 november 2011 

Nico van Ammers 



  

  

 



  

  

 


