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             VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2008. 

 

Aanwezig: dhr. van Ravenzwaaij; dhr. Landman; dhr. de Wind; dhr. van der Zee; 

dhr. den Hollander; dhr. Tepas, mevr. Mooy. 

Gasten: dhr. Baars; dhr. Drieënhuizen; dhr. Veer; dhr. van Gosliga; dhr. Deekens; 

dhr. Butter; dhr. Mooij. 

Afwezig met kennisgeving: mevr. Bracht; dhr. Klijn. 

 

Vragenuurtje bezoekers. 

Dhr. Drieënhuizen heeft zich verbaasd over de reactie van de DR over het BKP 

Callantsoog en dan met name over het gedeelte over uitbreiding van het dorp aan 

de zuidzijde. Vroeger heeft de DR zich ingezet om het dorp aan die kant 

ontsloten te krijgen, dit zou nu kunnen gaan lukken. Dhr. Tepas legt uit dat de DR 

opeens geconfronteerd werd met de bouwplannen aan de zuidzijde van het dorp. 

Uit onderling overleg kwam dat deze bouwplannen niet onze voorkeur hebben. 

Het maken van een fiets/voetpad vanuit Uyterlandt kan nog steeds, als straks 

het parkeerterrein gebouwd gaat worden voor het Zwanenwater. Het gaat hier 

om twee verschillende dingen : woningbouw of infrastructuur. 

Dhr. van Gosliga: is erg geschrokken van de plannen voor het Dorpsplein, kost erg 

veel geld, wat beter aan andere dingen besteed kan worden. Dhr. Tepas legt uit 

waar deze plannen vandaan komen: het Plein moet op de schop, omdat er al jaren 

ruimtegebrek is, m.n. voor evenementen. Sinds de tragedie in Volendam zijn de 

veiligheidseisen enorm aangescherpt.  

De DR speelt al jaren een rol in dit verhaal, al uit de tijd van dhr. van der Velden. 

Dhr. van der Zee verhaalt de historie voor alle aanwezigen. Dhr. van Gosliga is 

bang dat als er niet opgepast wordt, het straks weer net wordt als vroeger: een 

groot kaal plein vol met geparkeerde auto’s.  

In verband met onderhoud en het inrichten van Duurzaam Veilig moet het Plein 

toch op de schop. Toen is geredeneerd, dat je het dan meteen verder kunt 

aanpakken indien gewenst, omdat dan toch al alles overhoop ligt. 

Tijdens de infoavond zijn veel reacties binnengekomen, deze zullen meegenomen 

worden. 

Bij de Vijver zijn de plantsoenen opgeknapt. Wat de DR alleen weet, is dat er 

een snoeiplan ligt. Gevraagd wordt om zorgvuldiger om te gaan met de 

groenvoorziening, er wordt af en toe wel erg rigoureus gewerkt. De DR zal dit 

extra zwaar aanzetten tijdens het Voorjaarsoverleg met de Gemeente. 



  

Dhr. Veer: de AED infobijeenkomst is erg goed bezocht, het was een succes. Nu 

nog één AED plaatsen in Uyterlandt, bij de speeltuin zou een goede plaats zijn. 

De groep “AED-mensen” bepalen onderling waar de app. geplaatst moeten worden 

en hoe ermee gewerkt gaat worden. Aangegeven wordt dat de plaats van de AED 

bij het Dorpshuis een beetje ongelukkig is, hangt precies achter de deur. 

Dhr. Mooij breekt een lans voor woningbouw voor eigen mensen, en dan met name 

betaalbare huurwoningen met een huur van € 400/500,-. De DR is het hier mee 

eens, maar de grond is erg duur. 

Kunnen de parkeerplaatsen op de Schoolweg bij de AH vrij parkeren worden? Dit 

is het parkeerbeleid van de Gemeente, om de doorstroming te bevorderen. Het 

staat aangegeven op borden, dus iedereen kan het weten. 

 

Er wordt een korte pauze gehouden. Dhr. Koning van Houd Zijpe Leefbaar komt 

binnen. 

 

Mededelingen. 

Deze zijn aan een ieder rondgemaild.  

Dhr. Tepas brengt de structuur van de vergaderingen per januari 2009 ter 

sprake en doet een voorstel: om en om een besloten en een openbare 

vergadering. Het vragenuurtje blijft wel elke vergadering. Mevr. Mooy doet een 

tegenvoorstel: elke vergadering aan het begin openbaar zolang als nodig is, dan 

een korte pauze en na de pauze gaat de vergadering besloten verder. Dit plan 

wordt unaniem aangenomen door de vergadering. Dhr. Tepas zal een stukje 

schrijven voor de Omroeper.  

De DR zoekt nog steeds leden. Dhr. Deekens heeft wel interesse, zal erover 

nadenken. Wil dan op persoonlijke titel plaatsnemen, niet namens de 

Ondernemers. 

In 2009 komt het thema “Wonen” op de agenda. 

De afsprakenlijst wordt voortaan in EXCEL opgemaakt. 

Het bezoek aan HVC in Alkmaar was een groot succes. 

In de Cie. BOSZ heeft dhr. Tepas ingesproken. Hij heeft zijn teleurstelling 

uitgesproken over de communicatie over het convenant tussen de Gemeente en 

de DR. De ondertekening van het convenant is op 15 december 2008. Dhr. Tepas 

en Ravenzwaaij zullen hierbij aanwezig zijn. Na 1 jaar zal er geëvalueerd worden. 

Mevr. Bracht heeft ingesproken over de uitbreiding van de trouwlocaties. Ook 

zijn de kosten in de Zijpe erg hoog. De Raad was het eens met de uitbreiding van 

de locaties, maar er is nog geen besluit genomen over de kosten. Dit komt op een 

later tijdstip terug.  

De burgemeester sprak mevr. Bracht in de vergadering aan over het feit dat zij, 

als bijzonder ambtenaar van de Burgerlijke Stand, hierover insprak. Mevr. 

Bracht is ook ter verantwoording geroepen bij de burgemeester. De DR spreekt 



  

haar teleurstelling uit over deze gang van zaken!!! Afgesproken wordt om in het 

vervolg, om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, een neutraal 

persoon te laten inspreken. 

 

Onze reactie op het BKP Callantsoog is aangekomen en men heeft er kennis van 

genomen. 

 

De nieuwe borden, geplaatst door de middenstandvereniging, bij de entree van 

het dorp zijn weggehaald door de wegbeheerder. Ze zullen op een 

verkeersveiliger plaats teruggeplaatst worden. 

 

Als het convenant ondertekend is, zal het op de website geplaatst worden bij de 

Statuten. Onder het convenant vallen geen klankbordgroepen. 

 

Er komt een waarnemend burgemeester voor 6 maanden, dan wordt de procedure 

opgestart voor een nieuwe burgemeester. Dhr. de Winter, de vorige waarnemer 

is goed bevallen. 

 

Diverse werkgroepen. 

Groote Keeten: wellicht kan dhr. Koning de verspilling van de verlichting in 

Groote Keeten meenemen naar de Raad. 

Kustverdediging: op 2-12-2008 is er een bijeenkomst geweest van Kust op 

Kracht. De definitieve oplossing zal een zandige worden. Ook zullen de stranden 

verbreed worden. Op www.kustopkracht.nl staat o.a. het verslag van deze 

vergadering. Ook staan hier tekeningen waarin gesproken wordt over 

recreatiewoningen in de duinen, dus alertheid van de DR is geboden. 

We zullen dit onderwerp als thema nemen voor de vergadering van februari 

2009. Een ieder kan zich dan voorbereiden. Dhr. van Ravenzwaaij gaat op 

internet inventariseren wat er allemaal te vinden is over dit onderwerp. Dhr. van 

der Zee zal het project trekken. 

Callantsoog: de kerkverlichting is “under construction”, ligt bij Fa. Pilkes. 

Prima Bella staat te huur: graag vinger aan de pols, bestemming is nu 

horeca/dagzaak. 

De oude auto op Kiefteglob is weggehaald. 

Senioren: nog steeds een vacature. Aan dhr. Drieënhuizen wordt gevraagd of hij 

binnen de ANBO wil peilen voor belangstelling bij de leden. 

Financiën: we krijgen een schenking van € 250,- van het Dorpshuisbestuur voor 

de verlichting van de kerk. Dhr. Tepas en Landman zullen dit in ontvangst gaan 

nemen. 

Het jaar is weer bijna om en daarom is er weer kascontrole nodig. Mevr. Mooy en 

dhr. Landman hebben deze keer zitting in de kancommissie. Dhr. van Ravenzwaaij 



  

is reserve. In januari 2009 zal mevr. Mooy contact opnemen met mevr. Bracht en 

een datum prikken. 

 

Notulen 6 november 2008. 

Goedgekeurd met dank aan de samensteller. 

 

Post. 

Dit is aan een ieder rondgemaild. 

We hebben via de mail een waarschuwing gekregen van oud-lid dhr. Louwe m.b.t. 

de spookfacturen van de KvK. Mevr. Mooy zal de DR aanmelden voor de 

nieuwsbrief van de KvK. 

 

Rondvraag. 

Dhr. Tepas is benaderd door een journalist van Schager FM. Via de telefoon 

heeft een interview plaatsgevonden over het Plan Dorpsplein. Dit verhaal is door 

de journalist uit zijn verband op de site van Schager FM geplaatst. Als reactie 

hierop is dhr. van Ravenzwaaij aangesproken door de wethouder. Dit is natuurlijk 

niet leuk. Dhr. Tepas heeft de desbetreffende journalist gebeld en er zal een 

rectificatie geplaatst worden. 

Er wordt afgesproken dat de DR als één gezicht naar buiten zal treden. Als er 

iemand benaderd wordt door de Pers, dan worden we daar allemaal van op de 

hoogte gesteld, zodat we niet voor verrassingen komen  te staan. 

Dhr. Tepas zal het jaaroverzicht van 2008 rondmailen. Iedereen kan dan nog 

reageren. Hierna zal het in de Omroeper geplaatst worden. Ook het nieuwe 

beleid m.b.t. de vergaderingen zal gemeld worden. 

Dhr. Drieënhuizen: IJsvereniging Zwanenwater doet wel mee met de IJsbaan op 

het dorpsplein, maar speelt geen hoofdrol. Het is op initiatief van de KNSB, om 

leden te werven. De baan zal er zijn van 28 tot en met 31 januari 2009. Barbara 

de Loor zal haar opwachting maken, en dhr. P. van der Ploeg is ijsmeester. 

De buslijnen per 14-12-2009 veranderen behoorlijk. Had de DR daar wat aan 

moeten bijdragen? Mevr. Mooy legt uit dat dit de taak is van de Gemeente. Het 

vervoer in de regio is per 14 december weer aanbesteed en alle gemeenten 

hebben de kans gehad hun op- en aanmerkingen aan de Provincie duidelijk te 

maken. De Zijpe heeft weinig van zich laten horen, en de Provincie heeft haar 

eigen koers gevaren. 

Dhr. Mooij: het geluid in de vergaderzaak van het gemeentehuis is erg slecht. 

Dhr. Tepas maakt een opzet voor een brief, dan zal mevr. Mooy het versturen. 

Dhr. van Ravenzwaaij: de afsprakenlijst moet opgeschoond worden. Dhr. Tepas 

zal dit verzorgen. 

Dhr. Koning: de vergunning voor jaarrond openstelling van de strandtenten ligt op 

het gemeentehuis ter inzage tot 27-01-2009. 



  

Dan wil hij de DR waarschuwen voor de volgende zaken: 

Het bestemmingsplan Callantsoog zal in een sneltreinvaart behandeld worden; 

Let op de Structuurvisie van de Provincie. 

Mevr. Mooy: er zijn problemen met de riolering op de Jewelweg. Waarschijnlijk 

komt dat doordat hemelwater niet apart afgevoerd wordt. Ook kan het zijn dat 

de riolering beschadigd is door zwaar verkeer. De problematiek wordt 

meegenomen in het Voorjaarsoverleg met de gemeente. Mevr. Mooy zal 

BelHerstel mailen voor haar persoonlijke overlast. 

 

De voorzitter sluit om 22.45 uur de vergadering. Hij bedankt een ieder voor zijn 

inbreng en wenst allen fijne Kerstdagen en een gezond 2009. 

 

Tot zover het verslag van de vergadering van 11 december 2008. 

 

 

Callantsoog, 

18 december 2008. 

 

A. Mooy, 

Secretaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


