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 Beknopt verslag Dorpsraadvergadering op 2 mei 2013.       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aanwezig: Betty Bracht, Gerda Ten Boekel, Arend Grit, Marcel Meijer, 

Thijs Deekens, Gilles Den Hollander, Jaap Lashley en Ger de Haan. 

Afwezig met kennisgeving: Anneke Mooij, Adam Landman en Cees van 
Ravenzwaaij. 

 
Er zijn geen belangstellenden van buiten af. 

 
Hoewel secretaris de Haan bij zijn aantreden duidelijk stelde zich niet met 

het notuleren van vergaderingen e.d. bezig te willen houden, wil hij voor 
vanavond een uitzondering maken i.v.m.het niet aanwezig zijn van Anneke 

Mooij. 
 

Er is in overleg geen specifieke agenda gemaakt. 
 

Thijs, in zijn functie van vicevoorzitter, heet een ieder welkom en vraagt 
de diverse commissieleden of er bepaalde onderwerpen aan de orde zijn 

waarop Gilles reageert met de mededeling dat  de strand suppletie thans 
in volle gang is waarna een discussie op gang komt m.b.t. het al dan niet 

de juiste aanpak daarvan en de, in de ogen van vele leden, te verwachten 

gevolgen hiervan. Zo wordt o.a. gesteld dat de stroming hierdoor voor 
onze kust regelmatig zal veranderen waarop de Reddingbrigade nu extra 

alert dient te zijn. Er wordt door velen ook verondersteld dat uiteindelijk 
veel zand , in tegenstelling tot het beoogde doel, ten onrechte voor de 

kust van Texel zal belanden i.p.v. c.q. te behouden.   
Daar dit onderwerp een oeverloze discussie dreigt te worden besluit de 

voorzitter dit punt af te hameren. 
 

Betty Bracht deelt mee dat de door haar, schriftelijk aangevraagde 
subsidie (welke overigens voor ontvangst door de gemeente werd 

bevestigd aan het secretariaat) voor dit jaar, hoewel beloofd, nog steeds 
niet binnen is en zal de nodige actie hiertoe ondernemen. Genoemde 

bevestiging werd op haar verzoek door de secretaris afgegeven die 
overigens verzocht in het vervolg van alle uitgaande correspondentie, 

welke in sommige gevallen door de leden zelf worden geschreven, een 

kopie te mogen ontvangen. 
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Volgens Thijs (bron ondernemersvereniging) zou het geplande toilet bij de 

strandopgang weggesaneerd zijn en worden ondergebracht bij Albert 
Heijn. Dit wekte zowel verbazing als ergernis en als onacceptabel geacht. 

Ger zal hier vragen over stellen in o.a. de gemeentelijke commissies. 
 

Thijs deelt mee dat er een z.g. “ondernemersfederatie” o.l.v. Cees de Wit 
zou zijn opgericht. Waarvan akte. .  

 
Het heikele onderwerp “Failliete VVV” wordt door Arend Grit aan de orde 

gesteld.€ 72.000 is, zoals hij zegt, foetsie en het zou tot op de bodem 
uitgezocht moeten worden hoe dit mogelijk is gebleken.  

Weliswaar wordt voorlopig een doorstart gemaakt echter met de restrictie 
dat de VVV op zondag gesloten is hetgeen als een grote schande wordt 

gezien temeer daar juist die dag drukker is dan ooit. De Dorpsraad zal 
zich voor openstelling ook op Zondag beijveren. 

 

Arend attendeert de aanwezigen op het feit dat een nieuwe, door hem en 
zijn echtgenote, ingerichte website het levenslicht heeft gezien onder de 

naam: 
www.MooiCallantsoog.nl waarop zowel grote als kleine verhuurders 

hun/haar accommodatie aan de man/vrouw kunnen brengen. Dit o.a. in 
het kader van het slecht functioneren van de VVV Kop van Noord-Holland.  

    
Van Natuurmonumenten een uitnodiging  voor een bijeenkomst ter 

gelegenheid van hun 40 jarig bestaan op donderdag 30 mei a.s. 
Hiertoe wordt verzameld om 14.00 uur op de parkeerplaats van het 

Zwanenwater. Deze middag duurt tot ca.17.00 uur. Men gaat er van uit 
dat Adam Landman onze Dorpsraad die dag zal vertegenwoordigen. 

Bericht van eventuele komst wordt verzocht onder: 
L.Vriens@Natuurmonumenten.nl    

 

Bij de rondvraag stelt Marcel Meijer het vreemd ( zelfs een aanfluiting te 
vinden), dat de gele verwijzingsborden i.v.m. werkzaamheden aan de 

Jewelweg ook afzonderlijk in onnodige Duitse tekst zijn geplaatst en 
vraagt zich af wat hiervan de reden mag zijn en zeker gezien de extra 

kosten hieraan verbonden. De vergadering kan zich geheel vinden in zijn 
zienswijze. 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mooicallantsoog.nl/
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Gerda Ten Boekel spreekt haar verontrusting uit over de 
parkeerproblematiek op de Stuyvezandeweg. Op deze weg mag sinds jaar 

en dag aan twee zijden geparkeerd worden hetgeen normaliter al 
problemen geeft doch dit nu extra versterkt wordt door de 

omleidingsroute. Thijs zal deze aangelegenheid, tezamen met de 
eerdergenoemde “gele borden affaire” met de heer Brakenhof van de 

gemeente opnemen. 
 

Betty Bracht zegt zich mateloos te ergeren aan het onrechtmatig lopen 
door toeristen in de duinen waardoor veel schade ontstaat. Het dunne 

ijzerdraad (voorheen was dit prikkeldraad doch mocht niet meer ondanks 
het feit dat het zeer effectief bleek), belemmert dit in ieder geval niet en 

van handhaving door de overheid is geen enkele sprake. Het 
Hoogheemraadschap als Rijkswaterstaat beperken zich echter tot het 

plaatsen van verbodsbordjes.  

Ger, als secretaris wordt verzocht e.e.a. bij de diverse instanties 
aanhangig te maken. Voorts vraagt zij aandacht voor het gevaar dat 

ontstaat door dat fietsers met hoge vaart van de strandslagen naar 
beneden rijden en zou voor verbodsborden willen pleiten waar op het 

e.e.a. duidelijk wordt gemaakt. Tenslotte spreekt zij haar ongenoegen uit 
over het feit dat men ,soms meerdere dagen en nachten, illegaal met 

campers parkeert op openbare parkeerterreinen.   
 

Jaap Lashley stelt van Quirien enige ( ca. 8 bananendozen) te hebben 
geërfd zijnde het archief van de Dorpsraad. Mede gezien een bij hem op 

komst zijnde verbouwing verzoekt hij dringend deze bij hem weg te halen 
uiterlijk vóór 15 mei a.s. De vergadering heeft begrip hiervoor maar weet 

niet waar deze dan naar toe verplaatst kunnen worden. Normaal 
gesproken behoort het archief bij de secretaris ondergebracht te worden 

echter ook hij heeft hier de ruimte niet voor beschikbaar. De vraag rijst 

dan ook over welke tijdsduur een verenigingsarchief feitelijk bewaart dient 
te worden en zal trachten dit na te gaan  en voor opslag hiervan een 

mogelijke oplossing te zoeken. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met de 

mededeling dat de volgende en tevens laatste bijeenkomst van het 1e half 
jaar op 6 juni a.s. gehouden zal worden. 

 
 


