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VERSLAG VAN DE DORPSRAADVERGADERING VAN 7 NOVEMBER 2013. 

 
We hebben zitting in de grote zaal van het Dorpshuis, omdat er vele belangstellenden aanwezig 
zijn. Ook wethouder Van der Veek en ambtenaar Brakenhoff van de Gemeente Schagen zijn 
aanwezig. Dit alles heeft te maken met het feit dat er een plaats bepaald moet gaan worden voor 
het nieuw te plaatsen openbaar toilet op het vernieuwde Dorpsplein, en een evaluatie van de 
wegwerkaamheden op diverse plaatsen in ons dorp. 

 
Aanwezige leden van de DR: dhr. Van Ravenzwaaij; dhr. Deekens; dhr. De Haan; mevr. 
Bracht; Dhr. Lashley; dhr. Meijer; dhr. Landman; mevr. Ten boekel; dhr. Grit; dhr. Den 
Hollander; dhr. Klijn; mevr. Mooy. 
 
Er hangt een groot scherm, waarop de tekening van het vernieuwde dorpsplein te zien 
is. De opdracht is eigenlijk: de vormgeving van het nieuwe toiletgebouw moet zo 
worden, dat het door de Welstandscommissie komt. Dhr. Tepas geeft aan, dat een 
puntdak, in dezelfde stijl als de kerk, een variant zou kunnen zijn. 
 
De locatie die ingetekend is, is naast de nieuw aan te leggen weg over het Plein, recht 
tegenover het Kerkplein. De insteek van de DR is altijd geweest, onder de nieuwe trap 
naar het strand, zo dicht mogelijk bij de strandopgang. Dhr. Brakenhoff deelt mee, dat dit 
niet mag, er wordt door Hoogheemraadschap geen toestemming verleend om in de 
duinen (duinvoet) wat dan ook voor gebouw of werkzaamheden te verrichten/plaatsen. 
Dan stelt de DR voor om het gebouwtje vlak naast het fietspad/voetpad op de Zeeweg te 
plaatsen. Dichtbij het parkeerterrein, als de gasten het dorp binnen komen. 
De bezoekers wordt gevraagd hier over na te denken en eventuele ideeen bij de DR in 
te dienen. Tot zover het toiletgebouw. 
 
Dan de evaluatie van de diverse wegwerkzaamheden. 
Langs de Abbestederweg stopt het fietspad heel abrupt, dit is erg gevaarlijk, hier moet 
minimaal een hek komen. Eigenlijk moet het pad doorlopen aan de zuidzijde, zonder 
oversteek. De bocht Abbestederweg/Duinweg is vreselijk krap en bijna niet te nemen 
door groot verkeer. De drempel Abbestederweg/Duinroosweg is veel te hoog, zeker als 
men weet dat de Duinroosweg een weg is, die door zeer veel bewoners als uitvalsweg 
uit ons dorp wordt gebruikt. Dhr. Brakenhoff zegt toe deze situaties opnieuw te gaan 
bekijken, maar kan geen tijdspad aangeven. De oversteeksituatie op de Dorpsweg is er 
zeker niet beter op geworden. Voetpad is daar erg smal, slechts 3 stoeptegels breed. 
Voetgangers vanaf het parkeerterrein zullen langs het nieuwe hek gaan lopen en wel 
langs de kant van de rijweg. Dit wordt als zeer gevaarlijk gezien. Mensen vanaf het 
parkeerterrein zullen langs het nieuwe hek gaan lopen, langs de kant van de weg. Dit is 
héél gevaarlijk. 

  
Dhr. De Haan stelt voor om vanaf het parkeerterrein recht te laten oversteken en aan 
Hoogheemraadschap en/of RijksWaterStaat toestemming te vragen voor een, van 
daaruit, nieuwe opgang, aansluitend op de bestaande opgang. Toegezegd wordt, dat 
men dit zal meenemen. 
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Dhr. van Ravenzwaaij zal eens met de eigenaar van de snackbar praten, of hij 
misschien genegen is iets te schuiven, waardoor er een bredere stoep mogelijk wordt. 
Het kruispunt Stuyvezandeweg/Jewelweg is wel erg krap geworden, hier kunnen twee 
luxe auto's elkaar niet eens meer passeren. Ook moet er helemaal op gereden worden, 
op goed zicht te hebben op het aankomende verkeer, en dan is er dus geen plaats voor 
twee auto's. 
 
De bocht Duinroosweg/Jewelweg is ook erg krap.  
Dhr. Brakenhoff zegt ook hiervoor toe, de situatie te gaan bekijken. 
 
Omrijden ivm het Dorpsplein van de lijnbus gebeurt via de Zeeweg. Dit is een erg 
onwenselijke situatie. Dit creëert zeer gevaarlijke situaties. 

De DR vraagt of op zijn minst de blokken op de parkeerplaatsen langs de Zeeweg, 
zodanig geplaatst kunnen worden, dat er helemaal niet meer geparkeerd kan worden. 
Parkeren kan men op de Kiefteglop. Dit wordt toegezegd. 
Verlichting op de Jewelweg: na de herindeling zijn er ook nieuwe lantaarnpalen 
geplaatst. De DR vindt dat er veel te veel, plus het feit dat al deze palen de gehele nacht 
branden en niet om 23.00 uur om-en-om branden. Ook dit wordt uitgezocht. 
De rioolbuizen die hier en daar nog op de stoepen staan, zullen eerdaags verwijderd 
worden. 
 
Hierna wordt even pauze gehouden en gaan de meeste bezoekers naar huis. 
 
POST. 
Deze wordt steeds naar een ieder gemaild. 
Communicatie met de Gemeente gaat niet goed. 
Op 10-12-2013 is er een bijeenkomst over het nieuwe subsidiebeleid in AHOY in 
Tuitjenhorn. Dhr. De Haan en mevr. Bracht zullen hier naar toe gaan. 
 
De notulen van 03-10-2013 worden goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
WERKGROEPEN. 
Kust: De vooroeversuppletie heeft inmiddels zijn nut bewezen. 
Jeugd: Er is gesproken met de vz van de HYKSOS, gaat allemaal goed, alleen is men 
naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Verkeer: de omleidingsroute van de lijnbus over de Zeeweg is levensgevaarlijk, zowel de 
Gemeente als CONNEXXION zullen hierover gemaild worden. 
Groote Keeten: een eigen DR daar is in oprichting. We wachten het af. 
VVV: men is bij de curator geweest en er is aangegeven dat de DR als mediator zal 
optreden. Verhuurders is gevraagd om alsnog een rekening over 2013 te betalen. 
Advies is om dit niet te doen. Mevr. De Groot, vz van de VVV, is gevraagd aanwezig te 
zijn voor uitleg, maar hier heeft zij geen gehoor aan gegeven. 
Wie de eigenaar is van het pand van de VVV, wordt door de curator uitgezocht en aan 
ons medegedeeld. 
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Het vergaderschema komt de volgende vergadering aan de orde. 
 
RONDVRAAG. 
Dhr. Den Helt: plantsoenen in Uyterlandt worden erg slecht bijgehouden, de Gemeente 
weet amper welke grond van hun is. 
Previnaireweg: het asfalt plakt daar als het warm weer is en er zitten grote gaten langs 
de weg. Dhr. Van Ravenzwaaij neemt dit mee. 
Beplanting rond de begraafplaats: daar gaat men in het voorjaar mee aan de slag. 
De afvalbak bij de ingang van het Kooijbos wordt node gemist. 
Borden dat er geen motorvoertuigen door het bos mogen rijden moeten snel 
teruggeplaatst worden. 
Het schelpenpad moet steeds opgehoogd worden, een stukje bitumen zou het op 
kunnen lossen. 
Mevr. Leguit: vindt dat de DR goed werk doet. 
Dhr. Landman: mag er volgens het bestemmingsplan in het pand van de voormalige 
bibliotheek een plantenhandel zijn? Ja, er zit winkelbestemming op. 
De waakzaamheid van de DR wordt gevraagd m.b.t. Het Nollengebied, aangezien nu 
duidelijk is geworden dat Natuurmonumenten GEEN eigenaar hiervan is. 
Wanneer worden de aantallen parkeerplaatsen op de Kiefteglop nou eindelijk eens 
verhoogd? Hier vraagt de DR al jaren om. 
Dhr. Deekens: met verbazing vernomen dat er door een aantal leden van de DR, uit 
naam van de DR, gebak is uitgedeeld aan de werkmensen aan de Abbestederweg. Is op 
zich een sympathiek gebaar, maar graag in het vervolg even overleg met het bestuur. 
Dhr. Lashley: over 1,5 maand hebben we geen notulist meer. Dit graag agenderen voor 
de volgende vergadering. 
Mevr. Bracht: brengt aspirant-lid mevr. Rietman aan. Mevr. Rietman vindt het erg leuk 
en komt volgende vergadering weer. 
 
De vz sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn inbreng en wenst allen wel thuis. 
 
 
Tot zover het verslag van de vergadering van 7 november 2013. 
 
 
Callantsoog, 
24 november 2013, 
Anneke Mooy, 
notulist. 
Met correcties: 10 februari 2014 
 
 
 


