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Verslag van de vergadering van 12 januari 2012 

 

Aanwezig: dhr. Tepas (VZ); mevr. Bracht; mevr. ten Boekel; mevr. Mooy; dhr. 

Meijer; dhr. van der Zee; dhr. Lashley; dhr. den Hollander; dhr. de Wind; dhr. 

Deekens; dhr. Landman. 

 

Afwezig: dhr. van Ammers; dhr. Klijn. 

 

Gasten: mevr. T. Schilder en dhr. J. de Knegt. 

 

De VZ verwelkomt een ieder en in het bijzonder mevr. Schilder en dhr. de Knegt. 

Zij komen, op uitnodiging van de DR, een uiteenzetting geven over de Vereniging 

Kleine Kernen. De afdeling Noord Holland bestaat sinds 2007. Doel van de VKK is 

het verzamelen en verspreiden van kennis alles t.b.v. de DR’en met het oogmerk ze 

beter te kunnen laten werken en de onafhankelijkheid te waarborgen t.o.v. 

gemeentebesturen. Mevr. Schilder is er van op de hoogte dat het overleg tussen 

de DR’en en het gemeentebestuur in de Zijpe op een behoorlijk intensief peil ligt. 

Zij adviseert, als voorbeeld, om bij het toekomstig samengaan van Zijpe met 

Schagen en Harenkarspel al vroegtijdig de politieke partijen te benaderen om 

dorpsbelangen en wensen kenbaar te maken. Dit al of niet in samenspraak met 

andere DR’en. 

De VKK wordt gefinancierd door de provincie. 

VZ zet uiteen hoe de DR Callantsoog werkt. Vooral inzake de grotere projecten. 

Hij benadrukt het belang van onafhankelijkheid t.a.v. politieke partijen en diverse 

belangengroepen. 

Er ontstaat een discussie over leefbaarheid in de dorpen. Mevr. Schilder is van 

mening dat de DR in contact moet blijven met de aanliggende dorpen. Dit om te 

voorkomen dat je tegen elkaar kunt worden uitgespeeld. Een gezamenlijkheid van 

de DR’en zal moeilijk zijn te verwezenlijken. Iedere DR ziet toch als eerste taak 

het eigen dorp te handhaven en te versterken. 

Mevr. Schilder vertelt dat een lidmaatschap door de gemeente wordt betaald. 

Onder dankzegging en met bloemen verlaten mevr. Schilder en dhr. de Knegt de 

vergadering. 

 

1 ) VZ opent de vergadering 



  

  

 

2 ) De agenda wordt vastgesteld 

 

3 ) Mededelingen: 

Dhr. Lashley vraagt of er nog inbreng komt van de DR inzake de vraag van het 

Zijper museum v.w.b. de visie op de toekomst. Laten we dit over aan het museum 

of brengen we nog ideeën in. VZ ziet dit als een taak voor de Historische 

Vereniging Callantsoog. Dhr. Landman zal dit opnemen met de secretaris van de 

HVC. 

 

- Ook al zijn we straks gemeente Schagen, Bloeiend Zijpe blijft bestaan in de 

polder van die naam. 

 

- Geldt dit ook voor Innovatief Zijpe ?. Overleg is er gaande met eendere 

belangenverenigingen in Schagen en Harenkarspel. Misschien worden de 

activiteiten in groter verband voort gezet. 

 

Door onenigheid over de kosten bleven de werkzaamheden aan het riool van de 

Jeweldijk, Brederodestraat en Frankendaelstraat liggen. VZ is er achter heen 

gegaan en heeft te horen gekregen dat de werkzaamheden alsnog zouden worden 

afgerond. 

 

Dhr. Deekens oppert het verlangen om eerst de werkzaamheden aan het riool 

Schoolstraat-Jewelweg uit te voeren alvorens aan het Dorpsplein te beginnen. 

B&W zouden dit voorstellen aan de gemeenteraad. 

 

4 ) Verslag vergadering 1-12-2011. Goedgekeurd na aanbrengen van de 

correcties. 

 

5 ) Verslag werkgroepen: 

Groote Keeten: 

Mevr. Mooy heeft geconstateerd dat de verlichting op de parkeerplaats nu ’s 

nachts wel uit is maar ’s ochtends vroeg om 04.30 uur al weer volop brandt. VZ zal 

de gemeente inlichten. 

Namens de bewoners van het Sandepark heeft dhr. van der Poel per brief 

gevraagd naar de mogelijkheid om meer met de DR samen te werken. VZ nodigt 

hem uit voor de volgende vergadering. 

 

Kustverdediging: 

Dhr. Lashley gaat een brief opstellen naar Hoogheemraadschap en 

Rijkswaterstaat met de vraag om binnen afzienbare tijd een openbare 



  

  

bijeenkomst te beleggen waarin voorlichting wordt gegeven inzake activiteiten de 

verdediging van ons dorp tegen de zee betreffende. 

 

Dorpsplein: 

Dhr. Deekens vertelt dat er een groep wordt gevormd die de puntjes op de i 

moet gaan zetten. Binnenkort wordt er vergaderd. 

 

Aansluitend verzoekt de VZ de leden van de DR het Gemeente Vervoer Plan te 

bekijken en evt. reacties naar hem te mailen. Er zijn diverse overlegpunten aan te 

geven: zoals Westerweg- alleen nog toegangsweg naar camping? – opwaardering 

Uitlandseweg – fietspad van Uiterland naar Uitlandseweg – parkeerplaats 

Kiefteglop herindelen (al herhaaldelijk verzocht door de DR ). De gemeente gaat 

een onderzoek uitvoeren naar de parkeerproblematiek. Mevr. Mooy dringt aan op 

waakzaamheid gezien de aloude wens van de gemeente om betaald parkeren in te 

voeren. 

 

Financiën: 

Mevr. Bracht meldt een nadelig saldo o.a. door de hoger uitvallende rekeningen 

van het Dorpshuis. De kas controle heeft plaats gevonden en met goedkeuring 

afgesloten. 

VZ vraagt haar de rekening bij de Regiobank op te heffen en alles bij de ING 

onder te brengen. 

VZ is in gesprek geweest met mevr. Wagenaar over de betalingsperikelen. Er 

blijft verschil van mening maar afgesproken is iedere avond een kasbon te 

verstrekken. 

 

6 ) In- en uitgaande stukken: 

Geen aanvullende bijzonderheden. 

 

7 ) Rondvraag: 

VZ brengt lidmaatschap VKK in stemming. Uitslag: voor 3, tegen 8. VZ zal dit 

mededelen aan de VKK. 

Dhr. Deekens: De gemeente zal het onderhoud van de Jeu de Boule baan op zich 

nemen. 

De winkels in Callantsoog mogen in 2012 nog op zondag open zijn. Er zal moeten 

worden afgewacht wat de nieuwe gemeente Schagen hier over gaat beslissen. 

Bij de strandopgang Kiefteglop komt nieuwe verlichting. Komt de strandopgang 

Abbestee ook hiervoor in aanmerking?. VZ denkt dat dit na de reconstructie van 

weg en kruispunt aan de orde komt. Als het goed gaat, geschiedt het in 

samenspraak van gemeente met Hoogheemraadschap. 



  

  

Dhr. Lashley: Heeft positieve berichten over het gedrag van de jongeren in ons 

dorp. Op de afsluitende vergadering op 11 januari over de overlast brengende 

jeugd bleek dat er vrijwel geen klachten meer waren. Bewoners hebben het 

afgelopen half jaar amper last gehad. Verdere reacties waren ook zeer positief. 

Besloten is om de activiteiten van de afgelopen tijd voort te gaan zetten. De 

jongeren raken meer en meer aanspreekbaar en het gedrag verbetert. 

Dhr. Meijer: Verduidelijkt waarom hij vóór aansluiting bij de VKK heeft gestemd. 

Hij wijst op parkeerproblemen bij de Gorssen door de plaats die een paar bomen 

daar innemen. Hij zal dit de volgende keer verduidelijken door foto’s. 

Mevr. Mooy: Nieuwe plaatsnaambord Callantsoog is een aanfluiting. Slecht 

verzorgd – scheve toren – en het staat veel te dicht op de verwijzingsborden 

daarachter.. 

De wateroverlast langs de Duinweg vanaf de Callantsogervaart tot den Helder 

neemt gevaarlijke vormen aan. Er blijft na regenval veel water staan. VZ gaat de 

gemeentes Zijpe en Den Helder vragen dit op te nemen met het 

Hoogheemraadschap. 

Dhr. Landman: Zondag 22 januari is de afscheidsdienst van ds. Blokker. Hij gaat 

met emeritaat. VZ zal acte de présence geven. 

 

Met een paar mededelingen over het jaarlijkse etentje van de DR morgenavond 

sluit de VZ om 22.40 uur de vergadering. 

 

Volgende vergadering is op donderdag 2 februari om 19.30 uur. 

 

 

E.e.a. genotuleerd door Adam Landman 

 

 

 

 



  

  

 


