
 

INFO STICHTING DORPSRAAD CALLANTSOOG EN GROOTE KEETEN 

 

Terug blik 2005. 

Zoals elk jaar maak ik een overzicht van de activiteiten van de Dorpsraad,zo ook nu weer over dit 

afgelopen jaar. 

Het aanbrengen van haaientanden op het wegdek zeeweg /schoolstraat. 

Thema avond ,,De samenleving en de vergrijzing”,een goed bezochte avond met veel sprekers. 

Bewoning recreatie woningen,hier heeft de Dorpsraad zich sterk voor gemaakt om jeugd en 

oudere, huisvesting in onze kernen te kunnen bezorgen. 

2e politie auto tijdens het seizoen,samen met de recreatie ondernemers hebben wij er sterk op 

aan gedrongen om deze elk zomerseizoen in te zetten. 

Rondweg Groote Keeten,voor de verkeersveiligheid die door veel mensen uit de Keeten van groot 

belang wordt geacht,is veel aandacht besteed in het overleg met de gemeente. 

Uitbreiding begraafplaats, bij dit plan is ons gevraagd door de gemeente om onze visie te 

geven,de uitbreiding aan de overzijde van de Zeeweg heeft onze voorkeur,zonder dat het 

karakter van het nollen gebied wordt aangetast 

Bereikbaarheid kust,velen van u zullen gemerkt hebben dat dit project van de provincie Noord- 

Holland zijn invloed heeft gehad deze zomer,de kustbus ,fietsenrekken ,parkeerregelaars, ook 

hier was de Dorpsraad betrokken. 

Woonvisie, naast de woonvisie van de gemeente Zijpe heeft ook de Dorpsraad een eigen woonvisie 

ontwikkeld. 

Deze visie is als discussie stuk op de woonvisie van de gemeente ingebracht,delen van onze visie 

zijn overgenomen,zoals de verhouding recreanten vaste bewoners(1 op 10)en de inbrei locaties.  

Ook het omzetten van de recreatieappartementen naar appartementen voor vaste bewoning, 

(brolan)op de hoek abbestedeweg en duinroosweg..heeft de gemeente overgenomen. 

Wateroverlast wijk Uiterland,na 25 jaar is door de gemeente Zijpe het besluit genomen om een 

begin te maken met de oplossing van deze overlast. 

De Dorpsraad heeft hier veel werk van gemaakt maar met een mooi resultaat. 



U.M.T.S antennes,er is een begin gemaakt om met de politiek en de gemeente tot een oplossing 

te komen,deze antennes voor mobiele telefonie geven een veel hogere straling af en gaan op 

termijn de huidige antennes vervangen. 

Wij zijn een groot tegenstander van dit plan, omdat de overlast door straling groot zal 

zijn,daarom is het beter om te verplaatsen naar een locaties met weinig of geen bewoning. 

Vuilnisbakken,de puntmutsen zijn weer terug in het dorp,mede op ons verzoek heeft de gemeente 

toch de mogelijkheid gevonden om deze vuilnisbakken zelf aan te schaffen. 

Hondenpoep,dit jaar heeft er uitbreiding plaats gevonden van het aantal 

hondenpoepautomaten(hpa,s),gedurende de maanden buiten het zomerseizoen worden deze 

gevuld door onze leden. 

Verder is de gemeente gevraagd om ook strandslag Voordijk en Groote Keeten te voorzien van de 

hpa,s. 

Kustverdediging,ook hier is de Dorpsraad bij betrokken,leden van onze werkgroep hebben de 

afgelopen jaren vele malen overleg gehad over de diverse optie,s,binnen kort zal de definitieve 

versie bekend worden gemaakt. 

Ook brand de verlichting van de kerktoren,dit dankzij de vele giften.  

U ziet dat er veel werk verzet is,en dat er altijd werk zal zijn willen we in onze dorpen op een 

prettige manier kunnen wonen. 

Onze vergaderingen zijn openbaar op de tweede donderdag van de maand,de lijst met data kunt u 

terug vinden in de omroeper. 

Ook zoeken wij nog leden,bent u geinteresseerd bezoek dan eens onze vergaderingen of bel met 

een van onze leden(zie lijst). 

Verder wens ik een ieder fijne feestdagen toe. 

Q.Tepas voorzitter. 

       

  

 


