
VERSLAG VAN DE DORPSRAADVERGADERING OP 11 OKTOBER 2007 

  

Aanwezig: Mevrouw Bracht en de heren,de Haan,den Hollander,Klijn.Tepas en de Wind. 

Als toehoorders: Mevrouw Deekens en de heren Gelein en Verbeet. 

Afwezig m.k.:Mevrouw Mooij en de heren Landman en van Ravenzwaay 

Afwezig z.k. :de heer van der Zee 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Na de opening werd de agenda vastgesteld overeenkomstig het daarin gestelde. 

  

Tijdens hert vragenuurtje kreeg de heer Gelein het woord. 

Hij ergert zich mateloos aan de vierde afzetting van wegen in Callantsoog binnen enkele jaren tijds.Dit keer 

betreft het de Zuidschinkeldijk en bovendien aan het feit dat hij te weinig mankracht aantrof t.w. 

de 1e dag(8 oktober) 5 man op dinsdag 9 oktober 2 man en woensdagmorgen slechts 1 persoon daarbij 

aangetekend dat die middag in het geheel niet werd gewerkt.Deze constatering maakt het duidelijk dat de 

afzetting ruim 9 weken moet duren. 

Hieromtrent nam hij reeds contact op met de heer Groen van de gemeente Zijpe. 

Ook zijn de grote en onnodige aantallen aan destijds geplaatste  bermpaaltjes hem een doorn in het oog  

omdat die voor motorrijders "dodelijk"kunnen zijn omdat er op geen enkele wijze uitgeweken kan worden 

wanneer dit noodzakelijk blijkt. 

  

De heer Verbeet reageert op het eerste gedeelte door een verwijt te maken aan het adres van de 

gemeente Zijpe die volgens hem hieraan te weinig publiciteit zou hebben gegeven van hetgeen er zoal gaat 

gebeuren. 

Ook m.b.t. het aangekondigde nieuwe , en in zijn ogen erg grote parkeerterrein welke aankondiging hij 

aantrof in het "Beeld Kwaliteits Plan"heeft hij z'n bedenkingen en veronderstelt dat spoedig het betaald 

parkeren op dit soort terereinen zal worden ingevoerd.   

Mevrouw Deekens mengt zich in dit gesprek en meent te weten waarom het werk aan de Zuidschinkeldijk 

niet zo vlot verloopt n.l. dat de aannemer zich een week zou hebben vergist en m.b.t.het vermeende betaald 

parkeren dit zeker nimmer het geval zou zijn omdat vanuit de gemeente destijds stellig is beloofd hier geen 

parkeergelden te gaan innen.  

Van de gelegenheid maakt ze tevens gebruik te melden dat de ondernemersvereniging Kerstversiering laat 

aanbrengen om het Dorpsplein tijdens de Kerstperiode in een leuke sfeer te brengen .Hiertoe wordt een 

verhuurbureau ingeschakeld. De vergadering vindt dt een prima zaak.  

  

Na dit alles reageert de voorzitter m.b.t. de Zuidschinkeldijk dat de afzetting niet anders kan dan nu het 

geval is. Normaliter wordt één baan afgesloten voor dit soort werk, echter daar is de Zuidschinkeldijk te 

smal voor.Ook 's-avonds en 's-nachts kan niet gewerkt worden i.v.m. de daar geldende vogelrichtlijn. 

Op de vraag wat er eigenlijk exact gaat gebeuren antwoordt hij dat het de bedoeling is dat de 

verkeersstromen gemengd worden hetgeen inhoudt dat het fietsverkeer, in tegenstelling tot de huidige 

situatie, óók van dezelfde autoweg gebruik gaat maken komend vanuit Callantsoog tot aan de strandslag 

"Kiefteglop"om daar linksaf de weg over te steken naar het reeds bestaande fietspad. 

  

Mededelingen: Deze werden op voorhand verspreid. 

Voorzitter memoreert nog even de uitnodiging van de heer Do van Dijk van Landschap NHN voor  een uitleg 

m.b.t. hun plannen t.a.v. het Botgat. Belangstellenden worden verwacht op a.s. zaterdag 13 oktober om 10.00 

uur. 

Hij deelt tevens mee aanwezig te zijn geweest op een bijeenkomst van de S.I.Z. Daar heeft hij enige ideeén 

op tafel gelegd w.o.het aanbrengen van een z.g. digitale poort bij de entree(s)van Callantsoog. Ook werd 

door hem de vraag gesteld hoe om te gaan met de komende "wateropslag"die gepland is. Hier zou z.i. een 

viskwekerij of een blauw netwerk van gemaakt kunnen worden? 

Ook bij de eerste vergadering van de klankbordgroep heeft hij, als voorzitter, acte de presence gegeven en 

adviseerde voor drie opties(zie gemailde verslag) 

 



Door het vertrek van de heer Louwe dient er een nieuwe vice-voorzitter benoemt te worden.Hiertoe werd 

de heer van Ravenzwaay aangezocht die zich hiertoe bereid verklaarde.De vergadering stemde graag in met 

zijn benoeming. 

Gedurende dit onderwerp kwam de heer van Ravenzwaay toch nog binnen en vernam het genomen besluit. 

Per heden bekleedt hij dus de functie van vice-voorzitter.Hij deelde mee een vergadering van de 

ondernemersvereniging Callantsoog te hebben bijgewoond waar het nodige op tafel kwam m.b.t. 

"herinrichting Dorpsplein". Om die reden wil hij graag met zijn mede "werkgroep Dorpsplein"-lid de heer van 

der Zee ,in contact treden. Tevens meldt hij tijdens een j.l. gehouden raadsvergadering gevraagd te hebben 

wat de 30 km.zone nu eigenlijk exact inhoudt. Inmiddels heeft hij contact gehad met de heer Brakenhoff 

van de gemeente Zijpe die hem enige tekeningen met de nodige uitleg heeft bezorgd. (zie inmiddels gemaild 

verslag) 

  

Verslag diverse werkgroepen: 

De heer den Hollander, namens de werkgroep " Groote Keeten", pleit  voor een evaluatie van de badplaats 

Groote Keeten.Hij vraagt zich n.l. af  of het hierbij blijft of dat er nog wat staat te gebeuren? 

  

Mevrouw Bracht namens de werkgroep "Kustverdediging", deelt mee dat zij uit een nieuwsbrief 01-2007 

"Krachtige Kust" heeft begrepen dat er vier bijeenkomsten (z.g.ontwerp atelier) gehouden gaan worden.Zij 

zou graag de data hiervan willen weten. Haar wordt geadviseerd zelf e.e.a. na te vragen. 

  

De heer de Wind,namens de werkgroep "Jeugd" , heeft weinig te melden daar er de laatste maanden geen 

jeugdactiviteiten hebben plaatsgehad i.v.m. vacantieperiode. 

  

De heer de Haan, namens de werkgroep "Financien" deelt mee dat de z.g.waarderingsubsidie op zijn verzoek 

inmiddels werd verhoogd van € 520.= naar € 750.=.Inmiddels is het aanvullende bedrag ad.€ 230.= op onze 

rekening bijgeschreven. 

Van de gelegenheid maakt hij gebruik er op te wijzen dat hij per januari 2008 niet meer als actief lid van de 
dorpsraad wil optreden.Zoals hij reeds aan de voorzitter en secretaris per brief meedeelde heeft hij er nu 

bij elkaar zo'n 10 jaar op zitten en is destijds, op verzoek van de voorzitter, weer "tijdelijk" toegetreden 

als penningmeester. 

Er zal een nieuwe penningmeester dienen te komen waartoe, staande de vergadering ,aan de heer Klijn het 

verzoek werd gedaan deze functie per januari a.s. op zich te willen nemen. 

Zoals het zich laat aanzien zou de heer Klijn hiertoe eventueel bereid zijn maar voordat hij een beslissing 

neemt wil hij dit eerst met zijn echtgenote bespreken. Afgesproken wordt dat hij ons op de hoogte brengt 

zodra de beslissing genomen is. 

  

De notulen van resp. 7 juni en 6 september 2007 worden goedgekeurd. 

De in- en uitgaande stukken(werden op voorhand verspreid) en werden voor kennisgeving aangenomen. 

  

Ideeénbus: De heer Gelein pleit voor een z.g. "woonerf" voor het gedeelte Op't Landweg en Lepelaarsweg 

daar dit gebied voor 99% uit recreatiebungalows bestaat en er veel kinderen vertoeven. 

  

Tijdens de rondvraag deelt de heer de Wind mee dat na enig overleg met andere bewoners, het groen rond 

de vijver aan de Denneweg gewijzigd zou kunnen worden in knotwilgen.Deze gedijen practisch overal en 

behoeven weinig onderhoud op het knotten hiervan na. 

  

De heer Klijn wilde graag weten hoe het met de verkoop van de appartementen van "Villa ter Duin" is 

gesteld. 

Hem werd meegedeeld dat volgens ingewonnen informatie er tot nu toe 7 gegadigden zouden zijn waarvan 

slechts één uit Callantsoog. 

Voorzitter sluit de vergadering na 8 november a.s. genoemd te hebben voor de volgende vergadering. 

 

Gastnotulist Ger de Haan 

 Voorzitter heeft het voornemen tijdens de commissievergadering Grondgebiedszaken in te spreken over 

het onderwerp "zeewering". 


