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Verslag van de vergadering van 7 juni 2012 

 

Aanwezig: dhr. Tepas (VZ), mevr. Bracht, dhr. den Hollander, dhr. Deekens, dhr. 

Landman. dhr. van Ammers, dhr Meijer, dhr. Lashley, mevr. ten Boekel, dhr. Klijn, 

dhr, de Haan 

 

Afwezig:. Dhr van Galen, dhr v/d Zee, mevr Mooy dhr. de Wind 

 

Gasten: geen.  

 

VZ geeft aan een gesprek met dhr Drieënhuizen te hebben gehad waarbij de lucht 

weer is geklaard. Dhr Drieënhuizen, zal de vergaderingen in het vervolg weer 

bezoeken.  

 

1 ) VZ opent de vergadering 

 

2 ) De agenda wordt vastgesteld.  

Geen wijzigingen 

 

3 ) Mededelingen: 

mededelingen welke tijdens de vergadering zijn besproken: 

 

Riool Duinroosweg/Abbestederweg. 

 

Nu het appartementencomplex Abbestederweg 6a, weer wordt opgepakt, biedt 

dit de mogelijkheid om het riool aldaar opnieuw onder de aandacht van de 

gemeente te brengen, maar nu vanuit het algemeen belang. De vergadering gaat 

mee met deze motivatie om in te spreken op het bouwplan. Brief zal worden 

opgesteld. 

 

Zijper Glossy 

De gemeente is voornemens voor de fusie met Schagen en Harenkarspel eenmalig 

een glossy uit te geven om het afscheid van de gemeente Zijpe te benadrukken. 

 



  

  

 

Blauwe Vlag 

 

Hij wappert weer 

 

Elektrische laadpalen 

 

De gemeente wil twee oplaadpunten realiseren op het parkeerterrein aan de 

Duinweg. Men heeft voor deze locatie gekozen omdat het hier het makkelijkst en 

goedkoopst mogelijk te realiseren is. Op deze locatie bevindt zich een schakelkast 

van de gemeente. 

 

Stolperophaalbrug 

 

De gemeenteraad heeft besloten dat de brug gedeeltelijk te repareren zodat 

fietsers en voetgangers er gebruik van kunnen blijven maken, totdat de nieuwe 

brug er komt. Gemeente is voor 60% eigenaar van de brug. 

 

DR lid van der Zee 

 

Dhr v/d Zee heeft aangegeven per september de DR te verlaten.  

 

VZ doet verslag van rondetafelgesprekken 

 

Dorpsplein 

- De gemeente gaat een extra financiering aanvragen in verband met de 

extra kosten die de riolering en de plaatsing van ondergrondse 

vuilcontainers op dorpsplein met zich meebrengen. 1.6 miljoen blijkt niet 

voldoende te zijn. 

 

Dokterspraktijk 

 

- De realisatie van een nieuwe praktijk is definitief. 

 

Bijeenkomst Waterberging van 4 juni 2012 

 

Vz en diverse leden zijn naar de bijeenkomst op camping Tempelhof geweest.  

Het Hoogheemraadschap moet 81  hectare waterberging gaan vinden. Onder 

andere de hoek Zandweg/Jeweldijk/Zijperdijk gaat onderdeel van dit plan 

worden. Men is voornemens om in deze hoek een droge waterberging aan te 

leggen. Dit houdt in dat het gebied 1,5 meter verdiept wordt. Men verwacht dat 



  

  

alleen bij zeer hevige regenval het gebied volloopt. Daarna moet het water in 

principe binnen 5 dagen weer weg zijn. Men denkt dat deze waterpieken 

voornamelijk in het najaar zullen plaats vinden. Men heeft aangegeven een 

struinpad aan te leggen om het gebied voor publiek toegankelijk te maken. Er is 

door diverse aanwezigen bezwaar gemaakt bijvoorbeeld door agrariërs en 

omwonenden. Waarbij diverse zorgen naar voren zijn gebracht zoals overlast van 

ganzen en plantgroei. Er is ook geopperd om er een kudde schapen te laten grazen 

zo creëer je een vorm van natuurbeheer. HHR heeft aangegeven dat men nog in 

gesprek gaat met omwonenden en betrokken instanties. VZ heeft aangegeven dit 

overleg over de vakantieperiode heen te tillen. Er volgt nog een bestemmingsplan 

wijziging voor dit gebied wat de mogelijkheid biedt om in te spreken. 

 

 

4 ) Verslag vergadering 3 mei 2012.  

Goedgekeurd na aanbrengen correcties pag 3. 

 

Dhr de Haan vult aan; terugkomend op de door de heer van Galen gemaakte 

opmerking over de parkeerproblematiek aan de Voorweg, met Pinksteren te zijn 

wezen kijken op het laantje van Callas en bevestigd de parkeeroverlast. Er wordt 

aldaar niet gehandhaafd. 

 

5 ) Verslag werkgroepen: 

 

Groote Keeten 

 

Geen bijz. 

 

Zwakke schakels/Kustverdediging: 

 

Geen bijz. Vz merkt op dat Julianadorp op het strand 12 extra strandhuizen zijn 

geplaatst. Dit concept is een groot succes daar. 

 

Verkeer/Vervoer 

Reactie verkeer en vervoersplan. 

 

Er ligt nog steeds het plan om een rondweg om Callantsoog te realiseren. Er is 

toen door de DR negatief advies op uitgebracht. Wel is aangegeven om een 

voetpad langs de Uitlandseweg te realiseren. Heeft het zin nu het verkeer en 

vervoersplan definitief is om alsnog een reactie te geven. Er wordt besloten geen 

brief te sturen. Mevr Bracht vult aan dat een voetpad langs de Zuid Schinkeldijk 



  

  

naar het Zwanenwater wenselijk is. Vz vult aan dat dit pad afhangt van de  

aankoop van grond aansluitend op de wijk Uiterland.  

 

Bij het paadje tussen de Stuyvezandeweg en de Zeeweg (langs het huis van ten 

Boekel en Vos) is het bord Voetpad weggehaald. De raad vult aan dat de status 

hierdoor niet veranderd. Het blijft onderdeel uitmaken van het trottoir. 

 

Dorpsplein: 

 

De nieuwe financiering is reeds besproken. VZ draagt de brief voor welke is 

ingestuurd om in te spreken. Dhr van Ammers doet verslag van zijn onderzoekje in 

Alkmaar naar het gebruik van geluidsarme klinkers. Dhr Deekens merkt op dat in 

Alkmaar voor deze klinkers, vermoedelijk gewone klinkers lagen in tegenstelling 

tot Callantsoog waar nu asfalt ligt. Dhr van Ammers bevestigd dit. Niettemin zijn 

de klinkers in Alkmaar erg positief door diverse omwonenden omschreven. 

 

Dhr Deekens vult aan dat er diverse bezwaren gaan komen tegen de inrichting en 

geeft een paar voorbeelden. Er volgt binnen de DR discussie over de 30km zone in 

verband met de voetgangersoversteekplaats/zebrapaden. In de laatste 

vergadering van de  werkgroep is besloten te bekijken of men in gesprek gaat met 

de omwonenden. Tijdens de laatste raadsvergadering is hier niets meer over 

gezegd. Dhr de Haan geeft aan graag te willen participeren in deze werkgroep.  

 

Communicatie 

 

Zoals eerder was aangegeven gaat dhr v/d Zee de raad verlaten. De volgende 

vergadering zal hij nog bijwonen en daar zullen we het punt communicatie 

bespreken. 

 

Financiën 

 

Subsidievraag moet worden getekend.. 

 

 

 

6 ) In- en uitgaande stukken: 

 

Zie mail voorzitter 

 

Stukken behandeld tijdens de vergadering 

Inkomende stukken 



  

  

A; Uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van het 50 jarig jubileum van de  

          reddingsbrigade. Dhr van Ammers gaat dit bijwonen. 

B; Mail van Arcadis ontvangen, om in gesprek te gaan over de herinrichting van  

          het Dorpsplein. Arcadis is één van de gegadigde partijen om het plan uit te  

          voeren. Er volgt wat discussie over het wel of niet aan tafel te gaan met  

          Arcadis oa over belangenverstrengeling etc. Arcadis heeft op het  

          Reply-mailtje van de VZ niet meer gereageerd. 

 

7 ) Rondvraag: 

 

Dhr Lashley 

Gaarne mijn faxnr uit de lijst verwijderen 

 

Mevr Ten Boekel 

In de telegraaf staat een artikel dat momenteel veel vakantiebungalows worden 

verkocht aan Duitsers. VZ Dit is een broodje Aap verhaal. Prijzen liggen hier 

zowaar nog hoger als in Duitsland voor vakantiewoningen. 

 

Dhr Landman 

Attendeert de vergadering op de leuke tentoonstelling over “Hollywood”in Tante 

Jaantje  

 

Einde vergadering 21:17 uur 

 

Volgende vergadering is op donderdag 6 september 2012 om 19.30 uur. 

 

De Secretaris 

N.D.J. van Ammers 

 

 



  

  

 


