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Verslag vergadering Dorpsraad op 5 juni 2008 

 

 

Aanwezig: C. van Ravenzwaaij, A. Landman. 

 

  

Belangstellende: H. Veer 

  

Afwezig: Q. Tepas, A. Mooij, B. Bracht, G. den Hollander, R.v.d. Zee, M. de Wind, P. Klijn. 

  

Na de opening kan de heer Veer gelijk zijn onderwerp te berde brengen. Het is hem 

opgevallen dat er op allerlei plaatsen Polen zijn ondergebracht. Is er gemeentelijk beleid of is 

het allemaal wildgroei met mogelijk denkbare gevolgen. 

C.v.R. antwoord dat de Polen hier legaal zijn en dat ze dus mogen waar ze willen. Zolang de 

wetten niet worden overtreden kan en mag de gemeente niets doen. De Dorpsraad staat hier 

helemaal buiten. 

  

C. v.R. heeft 9 mei aktie ondernomen naar de gemeente n.a.v. de opmerkingen van P. 

Drieënhuizen op de vergadering van 8 mei. Er zou alsnog e.e.a. opgelost gaan worden vóór 

Pinksteren.  

De Dorpsraad blijft de attitude van het gemeentelijk apparaat t.a.v. Zijpe, en met name 

Callantsoog, als recreatie gemeente zorgelijk vinden. 

  

Mededelingen: 

23-5: Er is aan het bedrijf HB gunning verleend om een uitgewerkt plan voor het Dorpsplein 

te presenteren. 

29-5: Bijeenkomst met alle dorpsraden. College heeft daar gevraagd allemaal mee te willen 

denken aan een convenant waarin de verhouding en werkwijze van de dorpsraden met de 

gemeente worden vastgelegd. 

30-5: Bij het bezoek van commissaris der Koningin Borghouts heeft deze nogmaals het 

belang van burgerparticipatie benadrukt. 

  

C.v.R. vraagt zich toch af of het niet beter is ons onder een gemeenschappelijke noemer ( 

Primo ? ) te gaan committeren. Hij heeft de indruk dat de gemeenteraad die instelling juist wel 

ziet zitten. De gemeenteraad wil n.l. toe naar het toekennen van een zekere status aan de 

dorpsraden die meer inhoudelijk is.  

Hij maakt zich ook zorgen over de toekomstige continuïteit van onze Dorpsraad. Hoe 

handhaaf je een goed ledenbestand?. 

  

De notulen van 8 mei worden goedgekeurd. 

  

De jeu de boules baan zal weer aan de orde komen bij de herinrichtingsplannen van het 

Dorpsplein. Er komt geen tussentijdse oplossing vlgs. wethouder Blonk.  

  

In de in- en uitgaande stukken bevinden zich geen bijzonderheden.  

  

Op een opmerking van de heer Landman over de moeizame financiële situatie van de 

Stichting Callinger Erfgoed, met name museum Tante Jaantje, spreekt de Dorpsraad haar 

steun uit in de pogingen van de stichting de gemeente te vragen haar de lopende leningen 

kwijt te willen schelden.  
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Om 08.45 werd deze bijeenkomst beëindigd.  

  

Volgende vergadering is op 4 september 2008. 

  

Callantsoog, 11 juni 2008  

  

A. Landman 

(plv. secretaris)   

 


