
 

 

 

 

          VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 4 APRIL 2013 
 
 
Aanwezig: dhr. van Ravenzwaaij; dhr. Meijer; dhr. Grit; dhr. Deekens; dhr. de Haan; 
mevr. Brachr; mevr. Mooy. 
 
Afwezig met kennisgeving: dhr. Landman; dhr. Klijn; dhr. Lashley; dhr. Gerber. 
Afwezig zonder kennisgeving: dhr. den Hollander; mevr. ten Boekel. 
 
Gast: dhr. C. Hoep. 
 
 
De voorzitter geeft dhr. Hoep het woord. 
 
Dhr. Hoep geeft aan dat hij de advertentie in de Omroeper had gelezen en daarom 
weer eens langs komt. 
 
Het voetpad langs de Abbestederweg, aan de zuidkant, is erg slecht, tegels zijn 
enorm verzakt. Hij heeft Belherstel hierover gebeld. Later werd hij teruggebeld door 
de Gemeente, omdat het voetpad gedeeltelijk in eigendom is van de Provincie. Dhr. 
van Ravenzwaaij zegt toe dat hij dit zal meenemen richting de Gemeente. 
2e Paasdag was het erg druk op Callantsoog. Hierdoor ondervond dhr. Hoep veel 
overlast van met name geparkeerde fietsers. Er is te weinig fietenstallingsruimte. 
Op het nieuwe Dorpsplein komt een fietsenstalling voor ca. 200 fietsen. 
De vervuiling van de strandopgangen is echt erg. Met name hondenpoep. De 
vuilcontainers van de exploitanten bovenop zijn open en stinken. Beter zou zijn als  
ze gesloten zijn of kleiner, zodat ze vaker geleegd moeten worden. 
Eigenlijk ziet het dorp er armoedig uit voor de toerist die het dorp in komt rijden. 
Hier ligt een schone taak voor de nieuwe gemeente Schagen. 
Dhr. van Ravenzwaaij neemt dit alles mee naar de Gemeente. 
Tevens zal dan ook het terrein en het pand van de Dixiebar weer meegenomen 
worden. Dit ziet er niet uit, als men het zou slopen, kan men de plek gebruiken om 
te parkeren, voor zolang er nog niet gebouwd wordt. 
 
Dhr. Hoep is ook bij het DNA van Callantsoog geweest en vraagt zich af wat er met 
alle aanbevelingen is gebeurd. Dit wordt nagevraagd bij dhr. Landman. 
 
Hierna verlaat dhr. Hoep de vergadering. 
 
MEDEDELINGEN. 
 
Dhr. van Ravenzwaaij was uitgenodigd bij Het Zijper Landschap (opvolger van Houd 
Zijpe Leefbaar). Zij hebben wandelroutes gemaakt en mooie kaartjes hiervan. Het 
verzoek was om dit aan de leden kenbaar te maken en de kaartjes uit te delen. Bij 
deze aan het verzoek voldaan. De kaartjes zien er mooi uit. 
 
VERSLAG 7 MAART 2013. 
 
Mevr. Bracht had enkele op- en aanmerkingen gestuurd. Dhr. Landman heeft deze 
nog niet verwerkt. Wordt tijdens de volgende vergadering behandeld. 
 
WERKGROEPEN. 
 
Callantsoog: afgelopen week is er een voorlichtingsavond geweest voor de 
bewoners mbt de werkzaamheden aan de Jewelweg/Schoolweg/Zeeweg. 
Deze avond is door meerdere leden van de DR bijgewoond.  
De presentatie van de Gemeente was beneden alle peil. De aannemer daarentegen 
heeft een keurig verhaal gehouden. 
Grote verrassing was toch wel dat er klinkers komen ipv asfalt.  
De infoavond die beloofd was door de Gemeente is niet gehouden, alleen nu dus de 
voorlichting. 
De werkzaamheden beginnen op 1 mei as is de planning, er wordt begonnen bij de 
school en schuift dan in etappes op richting Dorpsplein. tussendoor zit er een stop 
in voor de Bouwvak. 
De vz zal het ongenoegen meenemen richting de Gemeente. 
 



 
 
De ondernemers maken zich grote zorgen over de enorme verhoging van de  
precariorechten in de Gemeente Schagen in vergelijking met de Gemeente Zijpe, 
bijv. voor de Feest-10-daagse. Hierdoor worden evenementen niet meer haalbaar 
om te organiseren. 
Ook is het erg jammer dat de Ondernemersvereniging niet werkt.  
 
Financien: de subsidie voor 2013 is nog niet binnen. Mevr. Bracht heeft hierover 
gebeld en er is toegezegd dat het geld binnen 14 dagen op de rekening wordt 
gestort, het hele bedrag wordt in 1 keer overgemaakt. 
 
Kust: de vz heeft een mail gekregen dat de vooroeversuppletie voor Calantsoog 
heeft plaatsgevonden. De overge DR-leden hebben hier niets van gezien. (Vandaag 
staat in de krant dat de suppetie deze week zal starten). 
 
Jeugd: dhr. Meijer is weer bij de HYKSOS geweest. 
Er is een rookruimte gemaakt. Er kan nog wel ruimte gehuurd worden door 
particulieren voor een feestje. 
De DR geeft aan dat dit niet mag. HYKSOS is een gesubsidieerde instelling en mag 
geen persoonsgeboden activiteiten ontplooien, ondanks dat dit financieel 
aantrekkelijk is. Dit kan hun de vergunning kosten. Dhr. Meijer geeft aan dat hij dit 
antwoord zal overbrengen. 
Positief is opgevallen, dat de ouders de jonge jeugd keurig rond 20.30 uur kwam 
ophalen. 
 
 
POST. 
 
Dhr. de Haan heeft dit rondgemaild. Verder geen op- en aanmerkingen. 
 
 
RONDVRAAG. 
  
Mevr. Bracht geeft een compliment over de nieuwe aankondiging in de Omroeper, 
alleen is het geen "bestuursvergadering" maar gewoon vergadering. 
De kosten voor de domeinnaam zijn nog steeds niet duidelijk, ook moet de website 
bijgewerkt worden, van 2013 staat er nog niets op. De vz zal dit alles opnemen met 
de webmaster. 
Dhr. de Haan is niet tevreden over het logo. De rest van de leden zijn het niet met 
hem eens, dus het blijft bij het oude. 
Het archief moet opgeschoond worden. Dit neemt hij op met dhr. Lashley. 
Mevr. Mooy: het verdwijnen van de pinautomaat van de rabobank vindt zij een 
slechte zaak voor een badplaats. De overge leden zijn het niet met haar eens, dus 
de DR zal hier verder geen actie op ondernemen. Per 29 mei 2013 komt er een een 
pinautomaat bij de DA binnen. De buitenlocatie van de ING zal ook verdwijnen als 
het Dorpsplein verbouwd wordt. 
Mevr. Mooy geeft tevens aan dat haar tijd als notulistde langste tijd gehad heeft en 
dat de DR naarstig op zoek moet naar een opvolger. 
Mevr. Bracht kent 2 dames die graag lid willen worden als zij gestopt zijn met 
werken in 2014. De DR vraagt of zij deze dames eens eerder wil uitnodigen om de 
sfeer te proeven en te kijken of zij het leuk vinden. Mevr. Bracht zegt dit toe. 
Dhr. Meijer: op de Uytlandse weg gebeuren allerlei "rare" activiteiten, ook 's nachts. 
Als DR kunnen wij hier niks mee, zolang er geen klachten binnen komen van 
omwonenden. Op persoonlijke titel kan dit natuurlijk wel. 
 
 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de vz de vergadering om 22.10 uur met 
dankzegging aan een ieder. 
 
Tot over het verslag van de vergadering van 4 april 2013. 
De volgende vergadering staat gepland voor 2 mei 2013. 
 
 
 
 
Callantsoog, 
5 april 2013, 
Anneke Mooy, 
notulist. 
 
 
 


