
    Verslag van de vergadering van 8 maart 2007.     

Aanwezig: dhr. van der Zee, dhr. Landman, dhr. van Ravenzwaaij, dhr. de Wind, dhr. Tepas, mevr. 

Bacht, mevr. Mooy. 

Afwezig: dhr. de Haan, dhr. den Hollander, dhr Louwe, dhr. Klijn. 

Dhr. van Dijk van Landschap Noordholland was uitgenodigd voor deze vergadering om te praten 

over ’t Botgat, maar heeft wegens ziekte afgezegd. Dit item gaat door naar de volgende 

vergadering. 

Belangstellenden: dhr. Schagen, dhr. Dekens, mevr. Baars. 

Dhr. Louwe kan heel vaak niet aanwezig zijn, maar wil wel graag betrokken blijven bij de DR. 

Hetzelfde geldt in grote lijnen voor dhr. Klijn. 

Vragenuurtje. 

Dhr. Dekens: in verband met de afsluiting van de Zuidschinkeldijk, hierbij is een verschil van 

mening ontstaan. Uit berichtgeving in de krant leek het alsof de DR accoord gegeven had over de 

tijd wanneer deze werkzaamheden uitgevoerd zouden moeten worden. Dit is onjuist weergegeven 

door de krant. Een reactie hierop volgt nog in de Omroeper. 

Dhr. Schagen: als de uitbaggering van de Ringvaart klaar is, worden dan ook de bomen achter de 

Correljé straat gesnoeid? 

Dhr. Tepas neemt het mee naar de Gemeente. 

Straatwerk van de Previnaireweg is erg slecht. 

Dit blijft voorlopig ook nog zo, men gaat het pas aanpakken als het bouwen klaar is. 

Op het fietspad t.h.v. Het Zwanenwater zit een akelige knik, bij de paddentunnen. 

Dhr. Tepas neemt dit mee naar de Gemeente. 

Mededelingen. 

Zijn aan allen rondgemaild. 

Wateroverlast Uijterlandt: nieuwe peilpunten zullen worden geplaatst. 

Op 14 maart as. Zal de Ontwikkelingsmij. PRN BV een presentatie geven over de bouw op 

Dorpsweg 1. 

De nieuwe woningen aan de Denneweg zullen gaan vallen onder de “Koop Garant Regeling”. Er 

zullen er 4 verhuurd worden en 2 te koop aangeboden worden. 



Dorpsweg 28: hier zullen 3 woningen gebouwd gaan worden. 

Werkgroepen. 

Groote Keeten: niets. 

Kustverdediging: op 22 maart geweest naar info in de Watersnip. Het ging er heftig aan toe. Men 

houdt nu 4 opties open. 

In 2008 wordt gestart met zandsuppleties. 

De overslagdijk bij Petten is van de baan. 

Het formele verslag volgt nog. 

Callantsoog: BKP: voorzien van adviezen en commentaar. Niet alles wordt overgenomen. 

Begroting: niets. 

Senioren: niets. 

Jeugd: niets. 

Communicatie: gaat prima, steeds meer mensen weten de website te vinden en reageren ook. 

Infoborden: de vertaling naar het Duits is begonnen. 

Dorpsplein: dhr. Tepas laat wat ideeën, voorbeelden zien aan de hand van foto’s voor de inrichting 

van het Dorpsplein. 

Er wordt een projectgroep ingesteld over de inrichting van het tracé. Dhr. Tepas gaat 

informeren wanneer er een presentatie gedaan kan worden vanuit de Werkgroep 

Ondernemers/Dorpsplein. 

Huwelijkslocatie: mevr. Bracht heeft contact gezocht met de contactpersoon van  het 

Kerkbestuur, mevr. Ter Steege. Zij reageerde meteen negatief op de vraag. 

Mevr. Bracht heeft nu een brief geschreven en bij de Kerk in de brievenbus gedaan. Het wachten 

is nu op antwoord hierop. 

Verslagen 14-12-2006 en 08-02-2007. 

Verschuiven naar de vergadering van april, i.v.m. pc-problemen bij het secretariaat. 

In- en uitgaande stukken. 

Zijn aan allen rondgemaild. 



Op 22 maart aanstaande is er weer een opruimactie in samenwerking met de Openbare Lagere 

School. De DR is om medewerking gevraagd. Dhr. Tepas, dhr. Landman en dhr. de Wind geven zich 

onder voorbehoud op. 

Via de website zijn 2 brieven binnengekomen. Dhr. van der Zee heeft ze rondgemaild. Hierbij 

voeg ik één ervan in het verslag, zoals afgesproken tijdens de vergadering. 

Goede middag, 

 

Enige jaren geleden heb ik U al, op Uw verzoek, over een paar van de 

volgende punten benaderd met de bedoeling dat U 

mijn brief door zou geven aan de gemeente Zijpe. Ik moet zeggen dat de 

gemeente mij keurig heeft geantwoord maar 

dat er van enige verbetering geen sprake is. De regeltjes kloppen maar, 

naleving laat staan sancties, ho maar. 

 

Mijn grootste zorg is dat ik vind dat Callantsoog vaak zo smerig is. 

 

Enige voorbeelden: 

 

Bij Albert Heijn ligt de goot aan de Schoolstraat vol met peuken. 

Bij de Visserman staan tegenwoordig de vuilniscontainers buiten, uitpuilend 

van de rommel. 

Vele hondenbezitters ruimen, met name op de toegangen tot het strand, de 

poep niet op. 

Op de strandtoegangen ligt altijd rommel maar ook bij de Uitkijkpost waar 

het sport is de lege blikken bier 

    en lege breezerflessen in de duinen te gooien. 

Het strand wordt niet meer dagelijks schoongemaakt, terwijl een ieder weet 

dat er destijds met de heer Bijpost 

    gemakkelijk een oplossing gevonden had kunnen worden om met dit werk 

door te gaan. 

Bij bepaalde feestelijkheden puilen de vuilnisbakken uit. Waarom geen extra 

bakken? Maar bijvoorbeeld ook 

    een soort grote asbak voor al die peuken die in het hele dorp en met 

name bij de winkels liggen. 

Vrijwel overal ligt rommel. 

 

Er is totaal geen controle, laat staan sancties. Het is toch te gek voor 

woorden dat de strandopgangen bezaaid 

zijn met hondenpoep. Ik heb zelf een hond en ruim alles netjes op terwijl ik 

met mijn schep de rommel van een 

ander ook nog opruim. Gelukkig zijn er een aantal gasten en dorpelingen die 

er net zo over denken als ik en 

dienovereenkomstig handelen. Ik ben zelfs zo gek dat ik ook met enige 

regelmaat ons wijkje en de strandopgang 

vrij houd van "zwerfvuil". Met name in het hoogseizoen dienen de 

strandopgangen er schoon en netjes uit te zien. 

(Ik zou dit als strandexploitant gewoon zelf doen) 

 



Met grote regelmaat zie ik mensen in de duinen lopen waar het verboden is. 

Zowel de buren als ik hebben het 

opgegeven de politie te bellen, ook niet wanneer er een brandje wordt 

gesticht, want die komt toch niet. 

 

Tijdens het hoogseizoen lopen joekels van honden gewoon los tussen spelende 

kinderen. Nog nooit een agent 

gezien die optrad. 

 

De enige bekeuringen die worden gegeven zijn die voor fout parkeren. 

 

Laat de gemeente niet aankomen met het excuus dat ik als gast slechts een 

momentopname schets. Ik kom zeer veel 

in Callantsoog: alle schoolvakanties, zeer veel weekenden of midweken. 

 

Volgens wijlen Jacob Vos was ik al een halve Callantsoger!! 

 

Ik betaal per jaar 457 Euro aan forensenbelasting waar ik maar bitter weinig 

voor terugkrijg. Ik 

vraag me af of wij hier niet in aktie tegebn moeten komen!! 

 

Ik zie Uw reactie met veel belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet. 

 

Jan Marten Boon. 

Dhr. Tepas zal reageren op deze brief. 

Ideeënbus. 

Niets. 

Rondvraag. 

Dhr. van der Zee: kunnen er per vergadering 2 agenda’s en 2  verslagen neergelegd worden, als 

service voor eventuele belangstellenden?  

Mevr. Mooy zal hiervoor zorgen. 

Dhr. van Ravenzwaaij zal als back-up gaan fungeren voor de werkgroep Callantsoog en mevr. 

Bracht als back-up voor de werkgroep Kustverdediging. 

Mevr. Baars: de 3-hoeksborden die om lantaarnpalen worden gezet met reclame versperren vaak 

de doorgang. 

Als men dit constateert dan kan men dit melden bij de Gemeente, slecht op aangewezen palen 

mogen deze borden geplaatst worden. 



Mevr. Bracht: de bewoners van het Jewelplein proberen toch om maatregelen te krijgen voor het 

plaatsen van UMTS-masten. Men wil de druk op de ketel houden. 

Het uitbaggeren van de sloot bij de Vloedlijn en het opruimen wordt meegenomen in het traject. 

Mevr. Mooy: het water dat vanuit het Zwanenwater in de greppel loopt ziet helemaal bruin. Is dit 

gevaarlijk? 

Nee, dit water is alleen sterk ijzerhoudend, vandaar de kleur. 

De paddentrek is dit jaar vroeger begonnen dan andere jaren, en de afscherming van deze 

beestjes d.m.v. gaas is dus te laat. Langs de Duinweg, tussen Groote Keeten en de 

Callantsogervaart is een waar slachtveld aangericht. 

Dhr. Tepas neemt contact op met dhr. van Dijk van Landschap NoordHolland. 

Dhr. Tepas: de lantaarnpalen op het parkeerterrein in Groote Keeten branden de hele nacht 

volop. 

Dhr. Tepas gaat bij de Gemeente vragen of dit niet anders kan: ’s nachts de verlichting halveren 

en alleen tijdens het hoogseizoen volop aan. 

Tot zover het verslag van de vergadering van 8 maart 2007. 

De volgende vergadering staat gepland voor 5 april 2007. 

A. Mooy, 

Secretaris. 

 

27 maart 2007. 
 


