
Verslag van de DR vergadering op 7 maart 2013  

 
Aanwezig: dhr. Lashley, mevr. ten Boekel, dhr. den Hollander, dhr. Gerben, dhr. Grit, dhr. 

van Ravenzwaaij, mevr. Bracht, dhr. Landman. 

 

Inspreekgast: dhr. Vlieger. 

 

Afwezig: mevr. Mooy, dhr. de Haan, dhr. Deekens, dhr. Meijer, dhr. Klijn. 

 

De heer Vlieger heeft vernomen dat het onderhoud aan de Schoolstraat – Zeeweg op 1 april 

a.s. zal aanvangen. Dhr. Lashley antwoord dat het oorspronkelijke plan was om 1 maart te 

beginnen maar dat hij, via via, heeft vernomen dat die datum inderdaad verschoven is naar 1 

april. Per 1 augustus moeten de werkzaamheden klaar zijn. Hij heeft via dat zelfde kanaal 

gehoord dat de Blauwe Zône ook per 1 april in zal gaan. Handhaving zal duren tot 1 oktober. 

Het laatste gedeelte van het vervangen van de riolering, ter hoogte van AH, vindt plaats in 

september. Dit is in overleg gebeurd met dhr. van Vuure. AH heeft dan ’t minste last te 

verduren. De bewoners zijn niet door de gemeente op de hoogte gesteld. Dit in afwijking wat 

in november 2012 is toegezegd. 

Dhr. Vlieger verlaat tijdelijk de bijeenkomst van de DR om zijn licht op te gaan steken bij het 

CDA alwaar de verantwoordelijke wethouder, dhr. van de Veek, aanwezig is. 

 

1 ) Dhr.Lashley opent de vergadering. 

 

2 ) Agenda 

 

3 ) De gemeente heeft, per telefoon, doen weten dat de Blauwe Zône per 1-4 wordt ingesteld. 

Na een korte discussie stelt de DR vast dat de communicatie van de gemeente naar de DR                                          

en inwoners tot nu toe bedroevend slecht verloopt. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het 

moeizaam in elkaar passen van de diverse groepen ambtenaren uit de drie samengevoegde 

gemeentes. 

 

4 ) Verslag van 7 februari 2013 wordt goedgekeurd. 

 

Dhr. Vlieger komt terug van zijn bezoekje aan het CDA. Dhr. Veeken heeft hem gezegd dat 

er goed gecommuniceerd is en wel met AH en het VVV. Dhr. van Ravenzwaaij weet dat op 

11-2 j.l. er een gesprek is geweest in het dorpshuis met aannemers. Er zal nog een 

bijeenkomst worden belegd met inwoners. Dhr. Vlieger verlaat de vergadering. 

 

5 ) Dhr. den Hollander vertelt dat er 5 aannemers in beeld zijn om de zandsuppletie voor 

Callantsoog, paal 12-13 , ter hand te gaan nemen. Over het lot van de strandhoofden met 

daaraan gekoppeld dat van de vogels wordt nog door het Hoogheemraadschap nagedacht. 

De DR zal de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen. 

 

6 ) De bewoners aan de Zeeweg, Schoolstraat en Dorpsweg vragen, middels een schrijven, of 

dhr. van Vuure al gereageerd heeft op het verzoek tot een verhelderend gesprek met deze 

inwoners of de DR. Niet dus. Deze inwoners hebben, op 15-2, een uitvoerig schrijven met hun 

bezwaren aan de gemeente gericht. Zolang er geen sprake is van een officiële indiening van 

een plan kunnen de DR noch de inwoners iets doen. 



Op een mailbericht van dhr. André Groot aan dhr. de Haan wordt besloten niet verder in te 

gaan. Formeel heeft dhr. de Groot niet gereageerd naar de voorzitter van de DR. 

 

7 ) Dhr. Lashley neemt afscheid als interim voorzitter. Hij vond het een leerzame periode. Er 

werd open, af en toe op het scherp van de snede, ruimhartig gediscussieerd met elkaar. Hij 

heeft het met plezier gedaan.  

Dhr. van Ravenzwaaij neemt de, symbolische, hamer over. Hij wil de ambities van onze DR 

bewust en sterk uitdragen naar de gemeente. Hij zal zijn uiterste best doen het vertrouwen van 

de DR waardig te zijn en hoopt op een vruchtbare samenwerking met de leden van de DR. 

Aansluitend deelt hij mede dat hij een bijeenkomst heeft bijgewoond waar over jeugd, alcohol 

en drugs is gedebatteerd. T.z.t. krijgt de DR daar ook mee te maken. 

 

8 ) Dhr. Grit heeft op 8 maart een gesprek met dhr. Brakenhoff.       

Dhr. den Hollander is benieuwd naar de verdere, inhoudelijke profielschets van het 

Huishoudelijk Reglement. Dhr. van Ravenzwaaij geeft aan dat er t.z.t. een definitieve variant 

op het oude reglement zal worden opgesteld en voorgelegd aan de vergadering. 

Dhr. Lashley trakteert op een afscheidsborrel ( als interim voorzitter ). 

Dhr. Landman vindt dat dhr. Lashley die borrel eigenlijk van de DR heeft verdient. 

Mevr. Bracht wordt regelmatig aangeklampt door inwoners die vragen hebben over zaken 

waar de DR zich mee bezig houdt. Zij doet er het beste aan om te verwijzen naar de 

vergaderingen van de DR en de notulen op de site van de DR. 

 

Om even over negen uur wordt deze vergadering gesloten. 

 

Volgende vergadering is op 4 april 2013. 

 

Opgesteld door reserve notulist Adam Landman.  

     

 

 

 


