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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 4 SEPTEMBER 2008.    

   

Aanwezig: dhr. de Wind; dhr. Tepas; dhr. den Hollander; dhr. van der Zee; dhr. Landman; 

dhr. Klijn; mevr. Bracht; mevr. Mooy. 

Afwezig met kennisgeving: dhr. van Ravenzwaaij. 

Gasten: dhr. Deekens; dhr. Veer. 

  

Het is de eerste vergadering na de vakantie en de voorzitter heet iedereen van harte 

welkom en is blij met de grote opkomst. 

  

Vragenuurtje. 

  

Dhr. Veer vraagt wat er bij de DR bekend is over de huisvesting van Polen. 

Dhr. Tepas antwoordt dat hij hierop gewezen is door een dorpsgenoot en dat de 

Gemeente er mee bezig is. Men wil beleid maken, zodat er ook regels gehandhaafd 

kunnen worden. Hoe of wat zal blijken tijdens de vergadering van de Commissie 

Grondgebiedzaken op 24 sept. as. dhr. Tepas neemt het mee. 

  

Er wordt veel gepraat over fusie en herindeling etc. Heeft de DR hier ook een rol in? Er 

wordt nu en protocol gemaakt over deze rol en dat komt dan nog in concept bij ons. Er is 

angst dat het allemaal te groot wordt en dat de afstand tussen de Gemeente en de 

burger (nog) groter wordt. De DR zal dit alles kritisch volgen. De verschillende 

Gemeenten weten zelf nog niet wat ze willen. Ongeacht wat er gebeurt, de DR zal onder 

elke omstandigheid blijven functioneren. 

  

Mededelingen. 

  

Zijn aan een ieder rondgemaild. Nog wat nabranders:  

Bij strandopgang De Kiefteglop zijn paaltjes geplaatst zodat de auto’s niet meer via het 

fietspad op het groenstrookje kunnen parkeren. 

Het voetpad langs Op Goeree is opnieuw bestraat. 

De secretaris zal nogmaals contact opnemen met de Omroeper inzake het gebruiken van 

het oude logo. Tevens wordt het logo aangepast: het privé nummer en e-mailadres van de 

secretaris worden verwijderd en het gironummer wordt toegevoegd. 

De schommels in de speeltuin bij De van Brederodestraat zouden “misbruikt” worden 

door grote kinderen. Dhr. Tepas heeft regelmatig gekeken en hiervan niets gemerkt. 
  
Dhr. Tepas vraagt om 2 data voor bezoek aan de HuisVuilCentrale in Alkmaar. Wij hebben daar een 

uitnodiging voor gekregen. Er worden 2 dagen geprikt en dhr. Tepas zal contact opnemen. De exacte 

datum volgt later. 

Het Jaarverslag 2008 van het overleg met de Gemeente komt alsnog. B. Groen maakt een nieuwe. Ook 

het verslag van 2007 is gevraagd….. 

Op tafel liggen kaarten van het drainageplan voor Sinckelsant en de Franckendaal straat. Op 11 

september is er een infobijeenkomst voor de bewoners. 
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Op 16 september is er overleg over het BKP van Groote Keeten. Dhr. Tepas en den Hollander gaan 

hier naar toe. Op 1 oktober komt de Klankbordgroep Zijpe weer bijeen. Dhr. Tepas gaat er heen. 

Werkgroepen. 

Groote Keeten: slaapt. Het krantenbericht over de 2
e
 rotonde was voorbarig. 

Kustverdediging: het Deltaplan van dhr. Veerman is prima, de zandige oplossing hebben wij altijd 

voor ogen gehad. Nieuwe werkgroep wordt opgericht: Kustvisie 2050, waarin zitting hebben: dhr. den 

Hollander, dhr. van der Zee en dhr. Landman. 

Callantsoog: de Dennenweg is nu een bouwput, de oude huizen zijn gesloopt. Hier komen 

huurwoningen. 

Dorpsplein: We zijn uitgenodigd om binnenkort met de Gemeente rond de tafel te gaan over de 

herinrichting van het plein. 

De “parkeerplekken” voor de fietsen op het Dorpsplein is een groot succes. Pluim voor dhr. de Wind 

als bedenker!! 

Senioren: niets. 

Jeugd: niets. Wel is er van de zomer overlast geweest bij de strandopgang De Stern bij het verlaten 

van de tent na sluitingstijd. 

Financiën: mevr. Bracht is samen met dhr. de Haan  bij de Gemeente geweest en heeft kennis gemaakt 

met de desbetreffende ambtenaar, dhr. Koks. De subsidie is met € 50,00 gekort, omdat de DR geen lid 

wil zijn van Kleine Kernen. Verder zien de financiën er gezond uit. 

Communicatie: de site draait goed. Het voor- en nawoord zijn in de maak. Ook zal er een oproep 

komen voor donaties. 

Kerknollen: nog niets van gehoord. Dhr. van der Zee spreekt de coördinator van Vrijwillig 

Landschapsbeheer morgen.  

Notulen 5 juni 2008. 

Zijn goedgekeurd, met dank aan de samensteller, dhr. Landman. 

In- en uitgaande stukken. 

Zijn aan een ieder rondgemaild. 

Nabranders: mevr. Daalder heeft een brief geschreven aan de Gemeente over het parkeerprobleem bij 

de school bij in- en uitgaan van de school. Dit nemen wij voor kennisgeving aan. 

Via e-mail is binnen gekomen van J. van der Gulik: voorbereiding kwaliteittevredenheidsonderzoek 

m.b.t. parkeren in ons dorp. Dhr. van der Zee zal reageren. 

Ideeënbus. 

Niets. 

Rondvraag. 

Dhr. de Wind: wat is de stand van zaken over het Brolan bouwplan? 
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De projectontwikkelaar heeft zich teruggetrokken. Wellicht keert men terug naar het oude plan: 

recreatiewoningen. De verwachting is dat er voorlopig weinig zal gebeuren, aangezien de economie 

ook in Duitsland niet goed loopt. 

Mevr. Bracht vraagt nogmaals naar de invulling van het convenant met de Gemeente wat nu in 

voorbereiding is. Dit komt eerst nog ter goedkeuring terug bij ons. 

Dhr. Tepas: heeft een verzoek gedaan aan de Gemeente om de Politiepost duidelijker zichtbaar te 

maken. Zit aan de zijkant van de Brandweergarage. Deze post is op gezette tijden bemand. Dit is bij 

bijna niemand bekend. 

 Tot zover de vergadering van 4 september 2008. 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng en wenst iedereen wel thuis. 

De volgende vergadering staat gepland voor 2 oktober 2008. 

 A.     Mooy, 

Secretaris, 

11 september 2008. 

 


