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Verslag van de vergadering gehouden op 5  februari 2009  
 
Aanwezig: dhr. Tepas, dhr. van Ravenzwaaij, dhr. van der Zee, mevr. Bracht, dhr. 
den Hollander, dhr. Landman, dhr. Deeken. 
Belangstellenden: dhr. Drieënhuizen, dhr. Mosmans, dhr. H. Leguit, dhr. T. v.d. 
Ploeg( kwam later binnen). 
Afwezig: mevr. Mooy ( ziek ), dhr. de Wind ( vakantie ). 

 

Vragenuurtje belangstellenden: 
  
Dhr. Drieënhuizen: nog geen senior gevonden om de belangen van die groep te 
behartigen, hij blijft zoeken. Hij doet een oproep om veel belangstellenden te 
rekruteren op de komende discussieavond over de gemeentelijke herindeling in 
Callantsoog. In Petten en Schagerbrug was er weinig belangstelling en, historisch 
gezien, zouden er uitgesproken meningen zijn in Callantsoog. Een volle Kolfweid lijkt 
hem een mooi signaal naar de bestuurders dat er wezenlijke zaken voor dit kustdorp 
aan de orde zijn.  
Ter plekke ontstaat al een discussie. Hieruit blijkt dat wat deze vergadering betreft de 
nadruk moet komen te liggen op behoud en versterking van de hoofdbron van 
bestaan voor Callantsoog: het toerisme.  
Voorstel: vraag aan het gemeentebestuur om een overzicht te maken van de kansen 
en bedreigingen. 
 
Om 20.15 uur arriveert dhr. van de Ploeg en kan de klankbordgroep Dorpsplein 
verslag uit brengen.  
- op 28-11 is er een voorlichtingsavond geweest over de herinrichting van het 

Dorpsplein; de overgrote meerderheid van de aanwezigen, ook de Dorpsraad, 
is voor herinrichting. 

- Problematisch is en blijft het parkeren op het plein; middenstand wil geen 
plaatsen verliezen; De wethouder heeft met aannemer de Vries een gesprek 
gehad over het parkeren ondergronds maken. De commissie ziet betaald 
parkeren niet zitten. De klankbordgroep vindt de onderbouwing van 
argumenten niet sterk. Binnen de klankbordgroep wordt besloten dat de 
ondernemers zich gaan beraden en onderzoeken de haalbaarheid van het 
betaald parkeren. De vraag is om een eensluidend standpunt te bereiken. 
Wordt het afgewezen dan is dat het einde verhaal. Maar de ondernemers 
willen meer duidelijkheid.  Naar de mening van dhr. van de Ploeg is een 
discussie over betaald parkeren alleen zinvol als er een ondergrondse 
parkeergarage komt. De gemeenteraad heeft de commissie niet duidelijk 



  

genoeg geïnformeerd. Er moet meer worden onderzocht over verdere 
mogelijkheden en varianten. 

- Dhr. Drieënhuizen: de eerste vraag is dan wat de bouw gaat kosten en wat 
de prijs wordt van het betaald parkeren. 

- Dhr. v.d. Ploeg: eerst bereidwilligheid uitspreken om mogelijk betaald 
parkeren in te gaan voeren, dan onderzoek en standpuntbepaling. 

- Dhr. Tepas: hoe groot is de noodzaak van zo’n garage; het is hooguit vijf 
weken druk en de rest van het jaar zien we lege parkeerplaatsen. We moeten 
de argumenten zuiver zien te houden. 

- Dhr. Leguit: In Callantsoog doe je boodschappen. Winkelen, en dus langer 
parkeren, doe je in de stad. 

- Dhr. Tepas: De kracht van Callantsoog is de gemoedelijkheid van het dorpse 
toerisme. 

- Dhr. Landman: Als je die andere 45 weken van de parkeergarage exploitabel 
wil maken door manifestaties en/of concerten in die ruimte waar laat je dan 
het blik van de toegestroomde belangstellenden. 

- Dhr. Leguit: Wethouder Blonk heeft toegezegd dat er naar 60 
parkeerplaatsen zal worden toegewerkt. 

- Dhr. Tepas: belangrijk is het gebruik van de bestaande parkeerruimtes en 
mogelijke herinrichting daarvan. 

 
Dhr. Drieënhuizen: is het mogelijk een doorsteek te creëren bij de uitkijktoren bij het 
paadje van Callant. Paarden en sulky’s kunnen er dan langs zonder over het fietspad 
te moeten. 
Dhr. Tepas: Goed punt. Gaan we opnemen met de betrokken instanties. 
 
3. Mededelingen:  
Dhr. Tepas heeft nogmaals verzocht actie te ondernemen v.w.b. het ruimen van de 
restanten van het strandhuisje bij de Seinpost opgang. 
Herindeling speelveld Frankendaelstraat gaat mee in het overleg met de gemeente. 
Wateroverlast Schinkeldijk: weer gevraagd om een oplossing aan de wegbeheerder. 
Houten gebouwtje achter an de Denneweg is gesloopt. Maar goed ook want er bleek 
een gasleiding te liggen. Had bij brand gevaar op kunnen leveren. 
Trouwlocatie komt, ook wat de kosten betreft, aan de orde in de gemeenteraad 
De gemeente wil de uitvaarttarieven met 300% verhogen. Is nog geen besluit over 
genomen. 
 
4: Verslag werkgroepen.  
Grondgebiedzaken: zie de opmerkingen bij de discussie over de parkeergarage.  
Dhr. Tepas is naar de presentatie Klankbordgroep Kleurrijk Zijpe geweest. Zie voor 
een uitgebreid inzicht het Hoofdrapport Veelkleurig Landschap. Enkele punten 
hieruit:  
Landschap NH heeft financiën gekregen om het Botgat te gaan inrichten. 
- Via een prijsvraag voor scholieren wordt mogelijk een uitzichttoren gerealiseerd. 
- Wandelroutes en fietsroutes aanleggen richting den Helder 
Men wil het polderdeel ’t Hoekje in Polder Koegras ontwikkelen. Kleinschalig en o.a. 
waterberging. 
Gedacht wordt over een struinpad door de duinen. ( Dhr. vd Zee zou dat graag naar 
de Seinpost willen doen leiden). 
Smalle Westerweg aan de noordoost kant verleggen. 



  

Wandelroute om het Kooijbosch heen leggen. 
 
Communicatie:  
Voorstel van dhr. van der Zee over een nieuwe opzet van vergaderen. 
Mw. Bracht: Terugkrabbelen op een genomen besluit. Afgesproken was meer 
beslotenheid van de vergaderingen. Beter op een later tijdstip evaluatie. 
Dhr.Landman: Voordeel: openheid over de mededelingen en afspraken. Nadeel: die 
openheid lokt dan meteen weer de nodige discussies uit. 
Dhr. den Hollander: Inspraakuurtje meer structureren. 
Dhr. Deeken: Niet nodig agenda in de omroeper te zetten als de vergadering toch 
niet openbaar is. 
Dhr. van der Zee: Via een tekst in de Omroeper verduidelijken wat de bedoeling is 
van het spreekuur. 
Dhr. Tepas: Agenda gaat uit de Omroeper. Wel, en dat regelmatig, verhaal over de 
openbare inbreng. 
Groote Keeten: 
Dhr. van Ravenzwaaij: Op 18-2 valt in de commissie de definitieve beslissing over 
de Boskerpolder en op 24-2 volgt de gemeenteraad. 
Dhr. Tepas: Tekst is aangeleverd voor de info panelen in de zuidoosthoek. Alle 
bestaande borden worden herzien. 
 
Kustverdediging:  
Verschillende organisaties zijn bezig visies te ontwikkelen t.a.v. gewenste fiets- en 
wandelpaden door en langs duingebieden. 
 
Notulen dorpsraad d.d. 5 -2- 2009 
 
Themavond Kust 
Idee van Quirien, Do van Dijk uitnodigen voor thema avond over inrichting van de 
nieuwe kust. Hierover ontstaat discussie met als conclusie dat men niets ziet in dit 
idee op dit moment. Quirien zal in ieder geval wel polsen of Do van Dijk iets kan 
vertellen welke ideeën er bij zijn organisatie leven over de invulling van het nieuw in 
te richten kuststrookgebied. 
 
Waterberging 
Het onderwerp waterberging; Cees meldt dat hij de inloopbijeenkomst in 
Heerhugowaard over dit onderwerp kort heeft bezocht. Het loonde de moeite niet om 
er langer dan noodzakelijk te blijven, dus heeft hij daarna een bezoek gebracht aan 
de bijeenkomst over de mogelijke plannen inzake de gemeentelijke herindeling in 
Petten.  
 
Callantsoog 
Bouwaanvraag plein 22 te Callantsoog loopt vertraging op. Men verwacht dat de 
bouwaanvraag lang zal gaan duren. Verder kan een eventuele 
vergunningverstrekking uitblijven, omdat men de bouwaanvraag onvoldoende vindt   
onderbouwd. Een beter plan met daarin evenwel openbare toiletten kan misschien 
een kans maken. De dorpsraad is van mening dat het eerste instantie de 
verantwoordelijkheid van de ondernemer ter plekke is en dat de dorpsraad er verder 
geen rol in heeft. Er is een sloopvergunning afgegeven voor het pand van de firma 
Hoko aan het dorpsplein. Er is een projectontwikkelaar met een plan waarin voorzien 



  

wordt in de bouw van winkels op de begane grond en op de eerste etage 
appartementen.  
 
Senioren 
De heer Piet Drieënhuizen meldt er zich nog geen leden voor de werkgroep senioren 
hebben gemeld.  
 
Financiën 
Er zijn verschillende zaken afgerekend. Een hoger gebruik consumpties doordat er 
meer bezoekers zijn voor het openbare deel van de vergadering van de dorpsraad. 
Kosten secretariaat waren nog niet meegenomen, zal in de kosten nog moeten 
worden meegenomen. Kerkverlichting is ook een onderwerp in de afrekening waar 
aandacht aan besteedt moet worden. De reservering hiervoor moet in de gaten 
gehouden worden en in de exploitatie moeten worden meegenomen. Reparatie aan 
de kerkverlichting moet nog worden afgeboekt. 
 
Communicatie 
De informatie inzake de kwestie over de buslijnen e.d. kan van de site worden 
verwijderd.  
 
Kerknollen 
Geen ontwikkelingen. 
 
Notulen 8 januari 2009 
Geen op- of aanmerkingen, dus worden de notulen vastgesteld. 
 
Ingekomen stukken 
Brieven, gemeente Zijpe en Provinciale staten inzake buslijnen. 
 
Rondvraag 
Huwelijkslocaties  
Besluitvorming rond de huwelijkslocaties roept wat vragen op. Zaken zijn wat 
onduidelijk geformuleerd; met name rond de kosten voor het trouwen op een 
eenmalig aan te wijzen locatie. Locaties die in onderzoek zijn geweest en dus als 
vaste trouwlocaties zijn aangewezen, zijn anders geprijsd dan de eenmalige locaties. 
De vraag is, de gemeente erop te wijzen dat de tekst hierin tot onnodige 
onduidelijkheden kan leiden in de uitvoering ervan. Quirien pakt dit op. Het gaat om 
punt 2 en punt 5 van de besluitvorming. 
 
Parkeerterrein Voordijk 
Voor dit jaar staan het optreden van drie circussen gepland. De vraag doemt op; 
waar hebben wij dit parkeerterrein aangelegd als er gedurende het seizoen op drie 
verschillende momenten geen gebruik van gemaakt kan worden?   
Quirien zal dit punt met de wethouder gaan bespreken. 
 
Verhinderd 
Thijs meldt dat hij bij de volgende vergadering van maart is verhinderd.  
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


