
 

 

Verslag van de vergadering gehouden op 4 juni  2009  

 
Aanwezig: C. v. Ravenzwaaij, B. Bracht, G. den Hollander, Th. Deekens, M. de 

Wind. 

Belangstellenden: geen. 

 

Afwezig: A. Mooij, R. v.d. Zee, P. Klijn, Q. Tepas, A. Landman. 

 

2) Na de opening van de vergadering wordt de agenda onveranderd vastgesteld. 

 

3) Mededelingen: 

Q. Tepas is aanwezig geweest bij de opening buitenschoolse opvang. 

Q. Tepas heeft gemeente geïnformeerd dat dhr Pieter Spijker bereid is het 

beheer van de vlaggenmast op het Seinpost op zich te nemen. 

Antwoord Gemeente : 
----- Original Message -----  
From: "J Zwaneveld" <J.Zwaneveld@zijpe.nl> 
To: "Quirien Tepas" <quirien.tepas@quicknet.nl> 
Cc: "B Groen" <B.Groen@zijpe.nl>; "G Blom" <G.Blom@zijpe.nl> 
Sent: Tuesday, May 26, 2009 8:36 AM 
Subject: Betr.: Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten 
 
> Geachte heer Tepas, 
> 
> ik heb intern geïnformeerd maar hier wordt het niet ondersteunt de 
> beheerder van de vlaggen masten geeft aan dat er regelmatig inspectie 
> wordt uit gevoerd. De gemeente wil de vlaggenmast in eigen beheer houden 
 

Q. Tepas heeft aan bel-herstel het verzoek gemaild om de hemelwaterafvoer bij 

strandslag Abbestederweg vrij te maken van gestorte grond. 

Q. Tepas heeft aan bel-herstel het verzoek gemaild om paaltjes te laten 

plaatsen op het Dorpsplein t.o. Hoeks Vis & Snacks. 

 

De discussie over de herindeling van de gemeenten in de Noordkop op 12 mei is 

door de heer van Ravenzwaaij bijgewoond. Geen nieuwe feiten. 

 

4) Verslag werkgroepen: 

Kust op Kracht, Kustverdediging: 

Op 11 mei hebben mevr. Bracht en de heren den Hollander en Landman de 

voorlichtingsbijeenkomst Kust op Kracht in Paal 6 bij Julianadorp bijgewoond. 



Jeugd: geen mededelingen. 

Trouwlocaties: 

Deze staan vermeld op de website van de gemeente onder; trouwen. Mw Bracht 

onderneemt persoonlijk actie om dit bij een breder publiek onder de aandacht te 

brengen.     

Callantsoog / Dorpsplein:  

Het blijkt dat het college van B&W medewerking wil verlenen tot het omzetten 

van bestemming horeca naar winkels voor het pand Dorpsplein 10.  Zie  website 

gemeente Zijpe,  Beleid en Plannen, Plannen, Wijzigingsplannen, onderste regel. 

Uit mededelingen van B&W: 

1. Overlast voetballende kinderen op de Gloode, Callantsoog 

Advies:  

Een aantal bewoners van de Gloode in Callantsoog ervaart overlast door voetballende kinderen op het 

speelveld dat tussen de huizen ligt. Zij vragen in een brief aan het college wat de mogelijkheden zijn om het 

voetballen tussen de huizen te beperken.  

Voorgesteld wordt:  

- De bewoners middels de bijgevoegde brief te informeren dat de gemeente geen beperkende maatregelen 

neemt om het voetballen tegen te gaan. 

 
Noot van bewoner de Gloode 24: verzoek was mij niet bekend; m.i. geen sprake van 
overlast. Dus B&W weigert terecht kinderen het spelen te belemmeren. 
 

5) Verslag 7 mei 2009 wordt goedgekeurd. 

 

6) In- en uitgaande stukken: 

A: Brief agendastuk raadsvergadering 26 mei: voor kennisgeving aangenomen 

B: Evaluatieformulier HHNK.; gericht aan dhr den Hollander. Bijeenkomst in 

Hoorn is niet door een lid bijgewoond. Dhr den Hollander vult formulier in. 

 

7) Rondvraag: 

Mw. Bracht: Blijkt dat de (hoge) hekken boven op het duin van strandslag 

Abbestederweg zijn weggehaald; het gevolg is dat complete families in het duin 

rondrennen. Mw. Bracht doet melding via bel-herstel met verzoek dit bij de 

beheerder onder de aandacht te brengen. 

 

8) Om 20.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Volgende vergadering is op 3 september 2009.          


