
Verslag van de maandelijkse vergadering, gehouden op 21 september 2006. 

Aanwezig: A. Landman; R. v.d. Zee; Q. Tepas; G. den Hollander; G. de Haan; M. de Windt; A. Mooy. 

Afwezig: C. van Ravenzwaaij; M. van der Velde; C. Louwe. 

Belangstellenden: 6 personen, waaronder P. Spijker en J. Tiebie van de Ondernemersvereniging 

Callantsoog. 

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

Als eerste geeft hij het woord aan de heren Spijker en Tiebie. Deze heren komen vertellen over 

de plannen voor een vernieuwd Dorpsplein. Zij hebben een enquête gehouden om de meningen te 
peilen bij burgers, politici en ondernemers om het Dorpsplein te vernieuwen. 

(Voor liefhebbers is deze enquête op te vragen bij deze heren of via de secretaris). 

De OV vindt het belangrijk om samen met de Dorpsraad een werkgroep op te zetten, zodat 

gezamenlijk de punten op papier gezet kunnen worden. Deze kunnen dan naar een architect voor 
verder uitwerking, en kan tevens als plan aangeboden worden aan de Politiek. 

De Gemeente is voornemens om een grote 30-km zone aan te leggen in Callantsoog. Dhr. Tepas en 
van Ravenzwaaij hebben kennis genomen van dit plan en hebben de tekeningen meegebracht. 

Deze worden bekeken door de leden en hier en daar worden nog wat aanvullingen en opmerkingen 
gemaakt. 

Dan geeft dhr Tepas de belangstellenden de gelegenheid vragen te stellen. Hiervan wordt geen 
gebruik gemaakt. 

Mededelingen Overleg Gemeente. 

Deze heeft iedereen thuis via de mail ontvangen. 

Herstelwerkzaamheden aan de  ,,Uitlandseweg” worden voorjaar 2007 uitgevoerd. 

 

Plan Dorpsplein door de Dorpsraad aangeboden aan de ondernemers vereniging ,,Callantsoog”, een 
positieve reactie (zie mail ingekomen stukken). 

 

,,Previnaireweg” op ons verzoek om vuilnisbakken te plaatsen zijn er 2 geplaatst (puntmutsen.). 

 

Containers ondergronds; er wordt gewerkt aan een advies voor het college. 

 



Hondenpoep haltes; voorlopig is de laatste geplaatst op het dorpsplein,10 mei(brief aan gemeente 

over beëindigen medewerking zie uitgaande stukken). 

 

Verzakking  ,,Stuyvezandeweg”, trottoir is zover mogelijk opgeknapt,er zijn geen verdere 
problemen met het riool vastgesteld. 

 

Onderhoud  ,,Dorpsweg”, plannen voor duurzaam veilig worden dit jaar verder uitwerkt. 

Verdere vernieuwing en wijziging wordt als onderdeel duurzaam veilig uitgevoerd in overleg met 
de Dorpsraad. 

Uitvoering medio 2007. 

24 mei 2006 ingesproken bij de commissie grondgebiedzaken, over de woonvisie. 

De bedoeling was om duidelijk te krijgen welke concrete stappen zijn ondernomen om tot plannen 
te komen. (zie tekst). 

Antwoord van de wethouder, de woonvisie van de gemeente Zijpe is door de provincie 
geagendeerd. 

De lokale woonvisie wordt door de ambtenaren verder ingevuld, de genoemde aantallen en 
plaatsen  zijn conform de woonvisie. 

Er moeten vervolgens een keuze moeten worden gemaakt uit de verschillende plannen, in de loop 
van 2006 zal de projectgroep met de inspraak procedure beginnen. 

Rondweg Groote Keeten; verwijzing parkeren en strand worden verbeterd (juni 2006), tevens zal 
de provincie de noordelijke aansluiting herzien na het seizoen 2006. 

Drainage Uiterland; evaluatie eind 2006. 

Bouwplan dorpsweg 1; plan is afgekeurd door de welstandscommissie. 

U.M.T.S; de gemeenteraad van de Zijpe heeft zich uitgesproken om geen beleid te maken v.w.b 

U.m.t.s; we moeten ons beraden als Dorpsraad wat nu te doen (sept). 

Afwatering Jewelweg is toch uitgevoerd. Dank hiervoor. 

Begroting Ger de Haan onze penningmeester heeft bij de gemeente een verzoek tot verhoging 
van de gemeentelijke bijdrage ingediend. 

26 Juli overleg met de gemeente over duurzaam veilig, 30 km zone binnen de bebouwde kom (zie 
verslag). 

14 sept. opnieuw overleg met de gemeente over duurzaam veilig,30 km zone(zie verslag). 



Contact gehad met de gemeente over vervuiling v.v.v.bosje tijdens strand 6daagse (menselijke 

uitwerpselen en toiletpapier), dit is direct opgeruimd. 

De gemeente verzocht om verkeerslichten bij de Stolperbrug v.w.b fietsers (oversteektijd 
groen-rood 10 sec)ruimer af te stellen,reeds tweede maal verzocht. 

R.W is beheerder van de verkeerslichten, gemeente gaat dit nogmaals aankaarten. 

Plan Brolan: hier komen 14 woningen, waarvan 6 voor sociale woningbouw. 

Plan Dorpsweg 1: hier komen 40 woonunits, zal allemaal sociale woningbouw zijn. 

Voorweg Groote Keeten: hier komen 14 woningen, dit valt of staat met de realisatie van het 
Boskerpark. Verdeling sociale woningbouw is nog onbekend. 

Verslag diverse werkgroepen. 

Groote Keeten: niets. 

Kustverdediging: is klaar, op het moment wordt zand opgespoten, de kustlijn zal uiteindelijk een 
groot stuk richting zee opschuiven. 

Financiën: aanvraag voor verhoging van de subsidie ligt bij de Gemeente, verwachting is dat dit 
gehonoreerd zal worden. 

Senioren: niets. 

Jeugd: niets. 

Communicatie: op het moment heeft dhr. van de Zee een opzetje gemaakt van de nieuwe website. 

Infoborden: het boekje en de borden zijn bijna klaar, de borden worden geplaatst als ze klaar 

zijn, zal juni 2007 worden ( fietsmaand), dan zal er ook officieel mee naar buiten getreden 
worden. 

Notulen 8 juni 2006. 

Goedgekeurd. Tevens wordt dhr Louwe bedankt voor zijn waarneming als voorzitter. 

In- en uitgaande stukken. 

Deze zijn ook via de mail verspreid. 

Ideeënbus. 

Geen nieuwe input. 

Rondvraag. 



Dhr. de Haan: de sirene is al 3 maanden niet afgegaan. Dit is gefaxt naar de Gemeente. Als het 

goed is, is het nu gemaakt. 

Dhr. van de Zee: in 2001 is er een “gifwolkje” ontsnapt uit het ECN in Petten. Moeten wij als 
Dorpsraad hier nog iets mee? 

Dhr. Tepas heeft navraag gedaan bij de Gemeente, onderzoek wordt gestart, dit wordt gedaan 
door de Kern Fysische Dienst. De uitslag hiervan wordt afgewacht. 

Dhr. Tepas gaat bij de directeur van de GGD, dhr. Loomans, navraag doen over de maatregelingen 
die er zijn bij een stralingsincident op het ECN. 

De mensen die belangstelling hebben om zitting te nemen in de werkgroep Dorpsplein: 

Dhr. van de Zee, dhr. de Haan, dhr. van Ravenzwaaij wordt nog gepolst. 

Dhr. Tepas sluit op 22.30 uur de vergadering en  bedankt een ieder voor zijn komst en inzet en 
wenst een ieder wel thuis. 

Tot zover het verslag van de vergadering van 21 september 2006. 

De volgende vergadering staat gepland voor 18 oktober 2006. 

A. Mooy, 

Secretaris. 

13 oktober 2006. 


