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Verslag vergadering Dorpsraad op 6 maart 2008 

Aanwezig: Quirien Tepas; Cees van Ravenzwaaij; Betty Bracht; Adam Landman; Rob van 

der Zee; Gilles den Hollander; Ger de haan; Marco de Wind. 

Afwezig: Anneke Mooy ( ziek ). 

Belangstellenden: Esther Semplonius; Cor Koning ( HZL/ Natuurlijk Zijpe ); Piet 

Drieënhuizen; Theo Deekens. 

Na het welkom van voorzitter Tepas volgt meteen punt 3. 

3 ): Vragenuurtje belangstellenden. 

Voorzitter begint zelf door Esther te vragen volledig mee te willen doen met de komende 

gedachtewisselingen in de vergadering. Zij komt zich oriënteren i.v.m. met een mogelijk 

lidmaatschap van de Dorpsraad. 

Dhr. Deekens: Komt het parkeerterrein Kiefteglop nog voor Pasen gereed zoals beloofd. 

Dhr. Tepas: Is inderdaad toegezegd. Wordt in de gaten gehouden.  

4 ): Mededelingen: 

De heer Helsloot van de gemeente is bericht dat hij te horen zal krijgen welke gegevens zijn 

gewenst op de komende elektronische informatie zuilen. Daartoe vindt een inventarisatie 

plaats om die informatie te concretiseren. 

Aan de onderwerpen op de afsprakenlijst is weinig veranderd. De vergadering discussieert 

over een aantal onduidelijke situaties die ontstaan zijn door het niet op tijd plaatsen en/of 

verplaatsen,  c.q. weghalen, van verkeersborden. Dat heeft te maken met allerlei 

wegenbouwkundige ingrepen die gedaan of gaande zijn. Vooral de situatie bij de kruising 

Zeeweg – Zuid Schinkeldijk kan tot gevaarlijke toestanden leiden. 

Dhr. Tepas: Gaat er snel achteraan. 

Ingekomen stukken: 

-         Verslag Veelkleurig Groen; 

-         Mondeling verslag van dhr. Tepas over de bijeenkomst van het SIZ van 5-3. Zij zijn 

bezig een aantal projecten op te zetten en op te starten. Zoals: naam van de gemeente 

ZIJPE als opening van de websites instellen, windprojecten door kunstenaars laten 

maken die in de dorpskernen geplaatst gaan worden, lesproject voor schoolkinderen 

om cultuur aspecten van hun dorp en gemeente onder de aandacht te brengen, het 

houden van een skeeler/wielerronde rond Callantsoog. 

-         Bloeiend Zijpe zal meer gepromoot gaan worden; 
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-         De politieke partijen in de gemeente zouden graag zien dat het SIZ meer zou gaan 

samenwerken met het VVV; 

-         De provincie vindt dat de regio VVV’s meer zouden moeten gaan samen werken; 

-         Ondanks het feit dat we binnen het SIZ slechts agendalid zijn wordt er toch goed naar 

de Dorpsraad geluisterd; 

-         De stichting Kustbus is opgeheven. Er was trammelant tussen de Stichting en 

Connexion over de gunning. Dit kwam voor de rechter. De Stichting won maar was 

toen al opgeheven. Een succesproject is om zeep gebracht. 

-         Dhr. Koning: Naar mijn weten is er een pot van € 600.000,-- bij de gemeente 

beschikbaar bestemd voor de imagoverbetering van de kust. Waarom gebeurt er niets 

met dat geld bijv. voor de Kustbus. 

-         Dhr. van Ravenzwaaij: We zijn dus afhankelijk van wat Connexion gaat doen terwijl 

zij de rechtszaak verloren hebben. 

-         Dhr. de Haan: Connexion moet dit, juridisch gezien, gaan doen. Uitvoeringsplicht. 

-         Dhr. Tepas: Gaat dit weer opnemen met voorzitter Kees de Wit van het SIZ. 

-         Dhr. de Haan: Doet verslag uit de vergadering met de gemeente over aanschaf en 

plaatsing van de AED’s. Er werd daar in nogal geruststellende bewoordingen 

gesproken over de te lange aanrij tijden van de ambulance in de gemeente. De 

overschrijding bedroeg liefst 26 %. Er is weer voorgesteld een steunpunt aan de 

Stolpen te realiseren. De wethouder gaat zich daar sterk voor maken. Dhr. de Haan 

heeft zich beschikbaar gesteld voor een plaats in de werkgroep die plaatsing en leren 

omgaan met de AED’s in Callantsoog gaat voorbereiden. Voor € 1600,-- per stuk kan 

je een prima AED aanschaffen. De wethouder antwoordde bevestigend op de openbare 

vraag van dhr. de Haan of er in het gemeentehuis ook een AED aanwezig was. Dit 

maakte de nodige reacties los bij het overige publiek. Zelfs personen die in de directe 

nabijheid van het gemeentehuis wonen waren hiervan niet op de hoogte. Zij 

verzochten hieraan dan ook de nodige ruchtbaarheid te gaan geven. Dit werd 

toegezegd. Opgemerkt werd dat het beter zou zijn als de AED een plaats buiten het 

gemeentehuis zou krijgen. 

-         Voorzitter Tepas gaat 14 maart in overleg met betreffende gemeenteambtenaren om 

een definitieve locatie te bepalen voor de jeu de boules baan. Daar de Notedop 

in slechte staat is en waarschijnlijk niet op die plaats wordt vervangen is de 

locatie daar minder voor de hand liggend dan in eerste instantie werd gedacht. 

Als er een nieuw clubhuis mocht gaan komen dan zal dat waarschijnlijk niet in 

Callantsoog zijn. 

-         Dhr.v.d.Zee: Waarom geen jeu de boules baan bij Huys ten Oghe. 

-         Dhr. Tepas: Te weinig ruimte. Locatie Goeree ligt het meest voor de hand. 
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-         Dhr. Drieënhuizen: Gemeente gaat niet in op aanbod van gebruikers om zelf de 

Notedop op te knappen. 

-         Dhr. van Ravenzwaaij: Werkzaamheden 30 km zonering zijn begonnen. Informatie 

verstrekking door de gemeente is slecht ondanks toezeggingen. 

-         Dhr. de Haan: De mogelijkheid tot het maken van een zgn. calamiteitenweg naar 

Uijterland zou zeer goed gerealiseerd kunnen worden ter hoogte van de 

woningen van mw. Semplonius en van Egmond. Daar ligt reeds een kunstmatig 

grasweggetje.  

-         Dhr. Tepas: Gaat dit idee weer inbrengen bij de gemeente. 

-         Dhr. Drieënhuizen: Kwam al ter sprake na de paniek met de bommelding jaren terug. 

-         Dhr. van Ravenzwaaij: Het idee van Marco de Wind om het voetpad te verleggen 

naar de straatkant tegenover de school wordt niet uitgevoerd. De bosjes zijn 

gesnoeid dus is de toestand, in de optiek van de gemeente, weer veilig. 

-         Dhr. de Haan: Wijst op de problemen met het parkeren op Sinckelsant. 

5 ): Verslag diverse werkgroepen. 

Groote Keeten: Het eindresultaat van het fiets/wandelpad naar de Abbestederweg is niet 

optimaal. Volgens dhr. den Hollander moeten er nog aanvullende maatregelen genomen 

gaan worden. Hij houdt in de gaten tot het uiteindelijk in orde is. 

Dhr. de Haan: De verkeersonveilige situatie bij de Voorweg dient ook opgelost te worden. Er 

wordt daar ook niets aangegeven met verkeersborden. 

Dhr. Tepas: We moeten nog wachten op de afronding van het geheel. Hij benadrukt 

nogmaals dat de Dorpsraad geen voorstander is van de geplande ontsluiting van het 

Boskerpark. Dat het beter is om te ontsluiten naar de Noord Schinkeldijk wordt niet door de 

gemeente gedeeld. De kans dat Groote Keeten dus ontlast zal worden voor ontsluitingsverkeer 

is dus miniem. 

Dhr. Koning: De historische weg is, door deze aanleg van het fietspad, geheel verdwenen. 

Gemeente heeft slecht oog voor die waarden. Voor invaliden zijn er ook de nodige 

bottlenecks. Ontsluiting naar de Noord Schinkeldijk stuit op moeilijkheden want de grond is 

in privé handen. De weilanden worden in ieder geval nog minstens twee jaar verhuurd. 

Dhr. Koning: Is de Dorpsraad het eens met de BKP voor Groote Keeten?. 

Dhr. Tepas: We hebben destijds onze op- en aanmerkingen hierover naar de gemeente over 

gebracht. 

Dhr. Koning: Er is en wordt niets gedaan met die op- en aanmerkingen. Ook met de 

bemerkingen gemaakt op de inloopmiddag is niets gedaan. Dat sorteert totaal geen effect. De 

BKP is in strijd met het Partieel Herzieningsplan. Het is uitsluitingsgebied. Hij verbaast zich 

over de weinige kritiek van de woordvoerder Groote Keeten, dhr. den Hollander.  
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Dhr. Tepas: Legt aan dhr. Koning uit dat de Dorpsraad een andere positie inneemt dan een 

actiegroep als de HZL. 

Dhr. den Hollander: Ik spreek niet namens de Dorpsraad in dezen maar voor een aantal 

inwoners van Groote Keeten. 

Dhr. Drieënhuizen: Deze BKP zou moeten worden afgekeurd. Uit alles blijkt dat er niet 

serieus met de opmerkingen van de mensen is omgegaan. Bij de meeste opmerkingen, een 

dikke zestig, staat eenvoudig weg achter: n.v.t..  

Dhr. Koning: Er wordt met twee maten gemeten. Ze pikken er uit wat in hun straatje past. 

Dhr. den Hollander: De gemeente gebruikt ons als window dressing. 

Dhr. Koning: Wees behoedzaam bij het iets wel of niet goed vinden. Jullie mening wordt 

misbruikt. 

Dhr. Drieënhuizen: De Dorpsraad zou vaker grote vraagtekens kunnen en moeten zetten bij 

zaken die twijfels oproepen. 

Dhr. Tepas: Bij de volgende ter zake doende inspraakronde zal ik zeggen dat er weinig tot 

niets gedaan is met de opmerkingen en suggesties van de insprekers. Niets van terug te vinden 

in de BKP. 

Dhr. Drieënhuizen: De politieke partijen maken er altijd een groot item van dat het 

belangrijk is toeristen te trekken en dat de omgeving dus aantrekkelijk moet zijn. Ze staan wel 

toe dat er hier en daar grote rotzooi wordt gemaakt en zeker op de plek van het toekomstige 

Boskerpark. 

Dhr. Koning: In het Boskerpark mogen gebouwen gezet worden met een nokhoogte van 8,5 

meter. Is te gek voor woorden. In zulke plannen moet de landschapskwaliteit expliciet worden 

mee genomen evenals het provinciaal beleid. Burgers in Groote Keeten moeten daar met 

plezier kunnen wonen, werken en ontspannen. 

Dhr. den Hollander: Eigenlijk staat er niets in. 

Dhr. Koning: We kunnen er niets mee. 

Dhr. Tepas: Met onze beperkte mogelijkheden zullen we de ontwikkelingen kritisch blijven 

volgen. 

Dhr. Drieënhuizen: Vindt het maar een armetierig gezicht dat de beneden ruimtes in het 

appartementsgebouw, het dichtst tegen de rotonde aan, vol met fietsen staat. 

Kustverdediging:  

Dhr. den Hollander: Vanuit de bijeenkomsten in de Ateliers vorig najaar is een startnotitie 

aangeboden aan diverse bestuurders. De bedoeling is dat er een projectgroep wordt opgezet 

die de zaken ter hand gaat nemen. 
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Dhr. Koning: Zal nog moeilijk worden het te realiseren binnen redelijke tijd. Er is geen 

zandzuiger meer te krijgen, die hebben volop werk in Dubai. Voorlopig kunnen we geen zand 

op onze kust spuiten. 

Dhr. v.d. Zee: De effecten op de duinen bij de laatste storm waren ernstig. Er is veel zand 

verdwenen. 

Dhr. Tepas: In dat geval zou suppletie eerder nodig zijn. Als de situatie echt ernstig wordt 

zullen er ongetwijfeld directe maatregelen genomen gaan worden. 

Callantsoog:  

Dhr. Koning: Achter restaurant Okidoki is een stukje natuurgrond opgeofferd voor een paar 

parkeerplaatsen. Zoveelste blijk van het gemak waarmee met natuurwaarden wordt 

omgesprongen. Er is ook niet gekeken naar de water afvoer ter plekke. 

Senioren: Niets 

Jeugd: Niets 

Financiën: 

Mw. Bracht: Overdracht penningmeesterschap van dhr. de Haan naar haar is bijna afgerond. 

Communicatie: 

Dhr. Tepas: Mail gestuurd naar de gemeente hoe het staat met de blauwe vlag bij de 

Seinpost. 

Dhr. v.d. Zee: Weer stond in de Omroeper het adres van onze website niet vermeld bij de 

aankondiging van deze vergadering. In het vervolg zelf dit steeds in de aangeleverde tekst 

vermelden.  

Infoborden:  

Zie opm. over elektronische borden bij punt 4. 

Dorpsplein: Niets 

Huwelijkslocatie: 

Mw. Bracht: Verzoek Vijverhut is afgewezen door B&W.  

Dhr. Tepas: Gaan bij de gemeente protest aantekenen. Brief wordt geconcipieerd door mw. 

Bracht en dhr. de Haan. 

Projecten Dorpsraad: 



 6

Dhr. Tepas: De Kerkenollen zijn bekeken door iemand van het Vrijwillig Landschapsbeheer. 

Zij zouden misschien mogelijkheden zien twee tuinen te gaan beheren. Vier wordt teveel. De 

omheiningen zijn alvast wel hersteld door gemeentewerken. 

6 ): Notulen 14 februari 2008: Goedgekeurd. 

7 ): In- en uitgaande stukken: 

Schoolproject vuil ruimen: De heren Tepas en Landman gaan maandagmorgen 10 maart om 

08.30 uur de leerlingen van de lagere school assisteren. 

Gemeente Zijpe: Rapport over Ruimte voor Spelen. 

Dhr. Landman: Als het fitness centrum er komt in de kelders onder de horeca van het 

Dorpsplein zou de jeu de boules baan prima daarbij aansluiten voor IJsje Prima. 

Dhr. Koning: Dinsdag 11 maart is er op het gemeentehuis een presentatie over het 

morfologisch onderzoek dat door de gemeente wordt bekostigd ter zake van het plan Marina. 

De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Dhr. den Hollander gaat er naar toe. 

Dhr. Tepas: Verzoekt dhr. de Haan een brief te willen zenden naar de Ver. Kleine Kernen. 

We willen nu wel eens definitief af van hun brieven en aanmaningen. We zijn en worden geen 

lid. 

8 ): Ideeënbus: Niets 

9 ): Rondvraag: 

Mw. Bracht: De laatste bank op de strandopgang Abbestederweg is nu ook verdwenen. 

Twijfelt eraan of de oude situatie van twee banken nog ooit hersteld zal worden. 

Dhr. Hollander: Bunkerploeg instellen die kunst gaat zoeken in onder gestoven bunkers in 

onze duinen. Het oneigenlijk gebruik van gemeentegronden heeft een follow-up gehad en het 

resultaat is nu bekend. 

Dhr. de Haan: Er zijn 60 tot 65 % van die gronden aangekocht door bewoners. 

Dhr. Drieënhuizen: Ik zal blijven vragen om wat te doen aan de strandopgangen. Het ziet er 

nog steeds rampzalig uit. 

Dhr. Tepas: Er zijn mails uit gegaan naar de betreffende instanties maar daar is nog geen 

antwoord op gekomen. 

Dhr. Drieënhuizen: Er is domweg te weinig tot geen aandacht voor goed beheer. 

Dhr. Koning: Het doet mij goed te zien hoe jullie als Dorpsraad functioneren. 

Dhr. Tepas: Dank. Elke Dorpsraad heeft zo z’n eigen werkwijze. Wij proberen onafhankelijk 

te zijn en goed te communiceren naar alle belanghebbenden en geïnteresseerde groepen, 

partijen en individuen in onze gemeenschap. 
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Mw. Semplonius: Reageert op de vraag van de voorzitter wat zij heeft gevonden van deze 

vergadering. Zij vraagt zich af wat haar evt. inbreng zou kunnen zijn in de toekomst. Zij vindt 

het uitvoeriger en meer langdradig dan dat zij vroeger gewend was. 

Dhr. de Haan: Op de brandweer kazerne staat een groot logo maar de verwijzing om snel de 

politie te kunnen bereiken zit verstopt om de hoek en vrijwel niemand weet dat. Het is een 

soort intercom. Je krijgt automatisch verbinding met Alkmaar en dan volgt er een 

doorverbinding naar Schagen. 

Dhr. Tepas: Neemt dit op met de gemeente. 

Dhr. de Haan: Ter hoogte van de inrit naar het Jewelplein, aan de overkant van de Jewelweg 

liggen bij herhaling trottoirtegels los. Is de oorzaak soms een voormalige waterafvoer onder 

het voetpad?. Vraagt zich af waar de gaten in het asfalt hier en daar voor geboord zijn. Als dit 

meetpunten zijn wat moet er dan gemeten worden. 

Om 22.10 uur sluit voorzitter Tepas de vergadering.  

Volgende vergadering is op donderdag 3 april in de Kolfweid. 

Aldus genotuleerd door Adam Landman bij afwezigheid van Anneke Mooy.                

 


