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                    VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 6 OKTOBER 2011. 

 

Aanwezig: dhr. Tepas; mevr. Bracht; dhr. de Wind; dhr. den Hollander; dhr. 

Deekens; dhr. van der Zee; mevr. Mooy. 

Afwezig: dhr. van Ammers; dhr. Landman; mevr. ten Boekel; dhr. Klijn; dhr. 

Meijer; dhr. van Gaalen; dhr. Lashley. 

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

 

Dhr. Tepas opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 

Dhr. Migo krijgt als eerste het woord. Hij heeft 2 paarden gestald staan bij 

Horsecare, waar afgelopen zondag helaas een grote brand alles heeft verwoest. 

Gelukkig zijn alle paarden gered. Hij vond het heel triest om te zien dat de 

Brandweer binnen 10 min aanwezig was, maar dat het 50 tot 55 min geduurd heeft 

voor er daadwerkelijk met blussen begonnen kon worden, omdat er niet voldoende 

water aanwezig was in de omgeving. Hierdoor is alles verbrand. 

 Dhr. Tepas heeft naderhand ook gezocht en de brandputten niet gevonden. 

Hierover heeft dhr. Tepas een mail gestuurd naar de Gemeente. Het klopt dat er 

nog niet voldoende brandputten op het Industrieterrein aanwezig zijn maar hier 

wordt hard aan gewerkt. In het voorjaar van 2012 moet dit op orde zijn. De DR 

houdt de vinger aan de pols. 

Dhr. Drieënhuizen vraagt of de DR een stukje in de Omroeper wil plaatsen naar 

aanleiding van de voorgenomen werkzaamheden aan de N 502, N 503 en de N 9. 

Dhr. Tepas zegt dit toe. 

Dan komt er een vraag via de ANBO van scootmobiel gebruikers. Zij weten niet 

goed hoe ze zich moeten opstellen in het verkeer. De DR geeft aan dat zij zich als 

fietser dienen te gedragen. Tevens is het wegdek op m.n. de Jewelweg erg slecht. 

Dit zal niet opgeknapt worden, aangezien deze straat dit najaar eruit gaat voor 

rioleringswerkzaamheden enz. 

Dhr. van Ravenzwaaij verteld in het kort nog iets over de verkiezingen voor de 

nieuwe gefuseerde Gemeenteraad. Dit zal op 28-11-2011 plaatsvinden. Het is de 

bedoeling dat in de nieuwe gemeente de DR-en zullen blijven bestaan, zoals ze dat 

nu ook doen. 

De gasten gaan weg en de DR gaat verder met het besloten gedeelte. 

 



  

  

Mededelingen. 

Zijn aan een ieder rondgemaild. Nagekomen berichten: 

Het beeld van Nic. Jonk: wordt op dit moment hard aan gewerkt. 

Vijver: de beschoeiingen zijn rechtgezet en verder werkzaamheden zullen volgen. 

Bezoek zandmotor: er wordt een datum geprikt, t.w. 19-11-2011. Dhr. Tepas gaat 

kijken of hij een afspraak kan maken. De partners mogen mee. 

Verslaglegging over het grof vuil: hier is nog steeds onduidelijkheid over. Mevr. 

Mooy geeft aan dat het maar moet blijven staan in het verslag zoals het er staat. 

De fout ligt bij de verslaglegging van de Gemeente. De vraag zal volgend jaar 

opnieuw gesteld worden. 

Naar aanleiding van een artikel in de krant over de bouw van nieuwe woningen, zal 

dhr. Tepas een brief rondsturen aan de andere DR-en, om wellicht samen te 

werken richting de Gemeente over de verdeling van deze nieuw te bouwen huizen 

in de nieuwe gemeente. Er is behoefte aan betaalbare woningen voor starters en 

ouderen in de diverse kernen. 

 

Verslag 01-09-2011. 

Enige aanpassing: mevr. Bracht was wel aanwezig, maar stond niet genoemd. Dhr. 

Tepas zal dit aanpassen. Verder goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 

Verder brengt mevr. Mooy ter sprake dat de ziekte van dhr. van Ammers 

misschien lang gaat duren en dat er nagedacht moet worden over de waarneming. 

Mevr. Mooy geeft aan dat zij dit wel eens een enkele keer wilt doen, maar niet 

structureel. Dhr. Tepas zal hierover ook met dhr. Landman spreken.  

 

Werkgroepen. 

Groote Keeten: er is een bouwvergunning aangevraagd voor het Botgat door 

Landschap NH. Dhr. den Hollander gaat navragen wat men wil bouwen. 

Kustverdediging: de DR zal een brief sturen naar de Gemeente naar aanleiding van 

een krantenartikel, dat de zandmotor met de Zuid-Noord stroom voldoende zou 

zijn om onze kust op sterkte te krijgen/houden. De DR is een andere mening 

toegedaan en dit verhaal riekt naar bezuinigingen. 

Dorpsplein: alle partijen zijn akkoord. De klankbordgroep zal betrokken blijven. 

Franckendaalstraat: er zijn rioleringswerkzaamheden, dus de hangjeugd kan er 

niet echt goed bij. De problematiek van de hangjeugd was niet bekend bij de 

Gemeente. 

Jeu-de-boule baan: de Gemeente gaat het onderhoud doen. 

Stolpen: de oversteek voor fietsers zal geregeld worden met verkeerslichten. 

Financiën: er zijn wat onduidelijkheden over de laatste rekening van het 

Dorpshuis. Dhr. Tepas gaat hiermee aan de slag met mevr. Wagenaar. 

Afgesproken is wel dat met ingang van oktober 2011 de rekening gespecificeerd 

zal worden. 



  

  

Post. 

Rondgemaild aan een ieder. Het CDA heeft een uitnodiging gestuurd voor een 

thema-avond over leefbaarheid op 21-11-2011. Dhr. Tepas zal hier naar toe gaan. 

 

Rondvraag. 

Dhr. Tepas is bij een bijeenkomst geweest van de signaleringsgroep: hoe te 

handelen als er geconstateerd wordt door diverse mensen/instanties dat het 

minder goed gaat met de oudere dorpsbewoner? Dhr. Tepas vond dit erg 

leerzaam. Deze groep zal 1 x per jaar samen komen. 

Dhr. Deekens: op 3-11-2011 is er een discussieavond van Natuurlijk Zijpe over de 

30-km zone op het Dorpsplein. Hij zal dit bijwonen. 

 

Dhr. Tepas sluit de vergadering om 22.00 uur en wenst een ieder wel thuis en 

bedankt allen voor hun inzet. 

 

De volgende vergadering staat gepland voor 3 november 2011. 

 

Callantsoog, 9 oktober 2011. 

Anneke Mooy. 

 

 



  

  

 


