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Stichting dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten. 

Jaaroverzicht 2007. 

De dorpsraad heeft in de afgelopen jaren veel tot stand gebracht (zie 

voorgaande jaaroverzichten). 

Door de gemeenteraad en commissievergaderingen te bezoeken en in 

voorkomende gevallen in te spreken. 

Natuurlijk zijn ook veel wensen niet uitgevoerd, of duurt het veel langer voor dat 

de uitvoering ter hand genomen wordt. 

De betrokkenheid bij de dorpsraad door de bewoners van Callantsoog en Groote 

Keeten, mag wat de dorpsraad betreft wel wat groter zijn. 

Door b.v onze maandelijkse vergadering te bezoeken, of te reageren op het 

forum op onze site. 

Dorpsraadleden nieuws. 

Langs deze weg kan ik u melden dat Dhr Ger de Haan per 01 januari 2008 zijn 

functie van penningmeester neerlegt, hij wordt opgevolgd door mevr Betty 

Bracht. 

De heer de Haan heeft ons inmiddels, weer twee jaar geholpen om deze functie 

te bezetten, nadat hij zich al jaren als secretaris voor de dorpsraad heeft 

ingezet. 

Ook heeft ons lid Dhr Co Louwe, door te drukke werkzaamheden onze dorpsraad 

moeten verlaten. 

Mevr Anneke Mooy heeft zich opnieuw voor vier jaar beschikbaar gesteld als 

secretaresse.  

Verder heeft de voorzitter Dhr Q.Tepas zich uitgesproken om een tweede 

termijn van vier jaar aan te gaan. 

Dit houdt in dat er meerdere ledenbij moet komen. 

Als u altijd met belangstelling de krant leest over onze kernen, en ook af en toe 

onze vergaderingen bezoekt is het maar een kleine stap om lid teworden.   

Overzicht 2007. 
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Wat is er bereikt door de dorpsraad. 

• Fietsenrekken bij de bushaltes. 

• Ringvaart rond de wijk Uyterland is uitgebaggerd, ook het probleem met het waterpeil is door de 

een doorsteek in de vorm van een wadi opgelost, het waterpeil in de wijk Uyterland is door de extra 

drainage 20 cm gedaald. 

• Reactie gegeven op herinrichting Zuidschinkeldijk, werkzaamheden zijn in eind fase. 

• Reactie gegeven op herinrichting Zeeweg, werkzaamheden zijn in eind fase. 

• Reactie gegeven op Beeld kwaliteitsplannen van Groote Keeten en Callantsoog. 

• Reactie gegeven op de Natuur visie. 

• Reactie gegeven op plan duurzaam veilig,(herinrichting tot 30km zone).   

• Het plaatsen van hondenpoepzakken automaten in de gehele Zijpe, dit project uitgevoerd op 

initiatief van de dorpsraad. 

• Previnaireweg is van een nieuwe slijtlaag voorzien, tevens zijn de grasstroken opnieuw ingezaaid. 

• Advies gegeven aan de commissie bereikbaarheid kust, om berm Zuidschinkeldijk is voorzien van 

obstructie (misschien nu wat overdadig) tegen wild parkeren, om een betere doorgang te verkrijgen 

voor de hulpdiensten. 

• Boekje ,, Eilandroute” is gepresenteerd, en aangeboden aan de wethouder Morsch. 

De Dorpsraad heeft natuurlijk nog veel wensen, en we gaan het volgende jaar 

verder. 

Het bestuur en leden van de Stichting Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten, 

wensen u en de uwen fijne feestdagen en in alle opzichten goed 2008.  

 


