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       VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 7 FEBRUARI 2013. 
 
 
 
 
 
Aanwezig: dhr. Meijer; mevr. Bracht; dhr. van Ravenzwaaij; dhr. Gerber; dhr. den 
Hollander; dhr. de Haan; dhr. Deekens; dhr. Lashley; mevr. Mooy. 
 
Afwezig: mevr. ten Boekel; dhr. Landman. 
 
 
 
Gasten: dhr. ten Holt en mevr. Reijnders uit Groote Keeten. 
 
De gasten maken ons deelgenoot van de plannen die zij graag gerealiseeerd willen 
zien in Groote Keeten. Naast " de Leegte" die gekoesterd wordt, mogen er ook 
andere dingen gebeuren. 
Er zijn plannen om het Plein op te knappen, en er een echt centrum van te maken. 
Op 28 februari komt de Initiatiefgroep weer bij elkaar en wil dan een wensenpeiling 
gaan doen, om te horen wat men zoal zou willen. Men gaat kijken of er subsidie 
vanuit de Provincie kan komen, er bestaat wel een subsidie voor dit soort 
initiatieven. 
Er ligt een plan om op 7 juli 2013 een Pleinfeest te organiseren, voor alle bewoners, 
badgasten en passanten, met verschillende activiteiten, waaronder een historisch 
verhaal over Groote Keeten, live muziek en voor de kids iets met vliegers. 
De DR vindt het een erg leuk plan en wil graag op de hoogte gehouden worden. 
 
 
 
Hierna opent de vz de vergadering en heet een ieder welkom. 
 
 
 
MEDEDELINGEN. 
 
 
De jaarrekening 2012, gemaakt door mevr. Bracht, penningmeester, wordt 
rondgedeeld en goedgekeurd. 
Dhr. A. Grit biedt zich aan als nieuw lid en wordt als zodanig welkom geheten. 
 
 
 
VERSLAG 10 JANUARI 2013. 
 
 
De secretaris geeft aan dat zij de notulen zal aanpassen, mbt de voorwaarden die 
dhr. van Ravenzwaaij stelde om lid te worden van de DR. 
(Dit is inmiddels gebeurd en wordt opnieuw rondgestuurd naar de leden). 
Verder wordt het verslag goedgekeurd, met dank aan de samensteller. 
 
 
 
BESPREKING RAPPORT VAN RAVENZWAAIJ/KLIJN. 
 
 
Doordat het stuk via de mail rondgestuurd is, zijn er ongewenst misverstanden 
ontstaan. Dhr. Gerber geeft aan, dat je dit beter face-to-face kunt bespreken. 
De discussie over het stuk gaat rond en alle meningen worden geventileerd. 
Uiteindelijk wordt besloten tot een kleine aanpassing van het Huishoudelijk 
Reglement, over het terugkeren van een bestuurslid als normaal lid. En daar blijft 
het verder bij, nadere aanpassingen van de manier van werken van de DR blijven 
uit en de DR gaat verder op de oude voet. 
Dhr. van Ravenzwaaij kan hier mee leven en wil toch graag lid worden van de DR en 
hij wordt door de overige leden dan ook welkom geheten. 
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WERKGROEPEN. 
 
 
Jeugd: dhr. Meijer is bij de HYKSOS op bezoek geweest, en heeft dit als erg positief 
ervaren, er is afgesproken dat hij uitgenodigd zal worden als er leuke dingen 
georganiseerd worden. 
De DR geeft aan dat er de volgende keer misschien wat kritische vragen gesteld 
kunnen worden over: 
geluidsoverlast; 
rookbeleid; 
verantwoording bestuur/jeugd/ouders; 
vandalisme in de omgeving; 
verhoging leeftijd drankgebruik van 16 naar 18 jaar; 
verhuur aan anderen/onderverhuur aan gesubsdieerde activiteiten. 
Dhr. Meijer zegt dit toe. 
 
Kust: Op 19 februari 2013 is er weer een vergadering van de Zwakke Schakels 
Adviesgroep, dhr. den Hollander gaat hier naar toe. 
 
Groote Keeten: er is een nieuwe mast geplaatst op het parkeerterrein tbv C 2000. 
 
Dorpsplein: In mei worden de nieuwe omgevingsvergunningen aangevraagd mbt de 
herinrichting van de trap; de openbare toiletten en het herinrichten van het plein. 
Ook kan dan weer bezwaar ingediend worden. 
 
Verkeer en Vervoer: de bushalte t.o. de Desto wordt verplaatst naar een nieuwe 
locatie, t.w. t.o. de andere bushalte richting Schagen. De haltes komen nu recht 
tegenover elkaar te liggen. De DR gaat hierover nog kritische vragen stellen ivm de 
veiligheid. Wij zijn hier helemaal niet in gekend. 
 
 
 
CORRESPONDENTIE. 
 
 
Dit wordt tijdens de vergadering aan een ieder uitgereikt en punt voor punt 
doorgelopen. 
Brief van de Kerkeraad over de vuilcontainers; wij zien geen oplossing en zullen dit 
kenbaar maken aan de Kerkeraad. 
Fusie huurdersverenigingen: nemen we ter kennisgeving aan, 
Notulen Burgerbrug: nemen we ter kennisgeving aan. 
Zwembad Fletcher Hotel: het zwembad gaat niet meer open. Dhr. Grit, tevens ook 
vz van de Vereniging van Eigenaren De Blenck meldt dat aan hun is meegedeeld 
dat het zwembad medio 2013 weer geopend zou worden.  
Mail dhr.Klaver van het CDA, hij wil graag onze vergaderingen bezoeken. Dhr. 
Lashley zal hem mailen dat hij welkom is, maar zich moet houden aan ons protocol. 
Mail Gemeente Schagen: de zwaan in Burgerbrug is inmiddels geplaatst. de overige 
kernen zullen snel volgen. 
Mail dhr. Dinkla: de hoogte van het parkeerdek van de vernieuwde AH wordt 6 
meter: nemen we ter kennisgeving aan. 
Brief bewonersgroep inzake AH; nemen we voor kennisgeving aan. Er is nog steeds 
niet gereageerd door de Gemeente en dhr. van Vuure op onze mail. Dhr. Lashley 
stuurt een reminder naar de Gemeente Schagen. 
 
 
 
RONDVRAAG. 
 
 
Mevr. Mooy hekelt het strooibeleid van de nieuwe Gemeente Schagen, de 
prioriteiten liggen verkeerd. Dhr. de Haan zal een brief hierover schrijven naar de 
Gemeente. 
Dhr. Meijer: stelt vast dat we weer een oneven ledenaantal hebben, zoals het 
Huishoudelijk Reglement stelt. 
Mevr. Bracht: misschien is het beter om in de agenda niet te spreken over 
"spreekuur" maar van "spreekronde", omdat er blijkbaar veel misverstand heerst 
over de tijd die bewoners hebben om hun verhaal bij ons te kunnen doen. 
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De website kost ons jaarlijks 39,95 euro. De webmaster stuurt hiervan geen nota, 
maar slechts een mailtje. Dit is niet correct en mevr. Bracht zal dit meedelen aan de 
webmaster en vragen om een factuur, zodat onze boeken ook weer correct zijn. 
 
Dhr. van Ravenzwaaij: afwezig op 2 mei en 5 september 2013. 
Dhr. de Haan: afwezig op 7 maart en 7 november 2013. 
Dhr. Deekens: afwezig op 7 maart 2013. 
Dhr. Lashley: er moet nog een definitieve invulling gegeven worden aan 2 functies:  
secretaris en voorzitter. Voorstel: dhr. de Haan wordt secretaris, mevr. Mooy blijft 
notulist en dhr. van Ravenzwaaij wordt voorzitter. Na stemming wordt het voorstel 
voor de nieuwe voorzitter met 9 stemmen voor en 1 tegen, aangenomen. De 2 
andere functies worden door alle leden goedgekeurd. Mevr. Mooy blijft als notulist 
deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur. 
Het voorzitterschap zal de volgende vergadering overgedragen worden. 
 
 
De vz sluit de vergadering om 22.45 uur en dankt een ieder voor zijn inbreng en 
wenst iedereen wel thuis. 
 
 
 
Tot zover het verslag van de vergadering van 7 februari 2013. 
De volgende vergadering staat gepland voor 7 maart 2013. 
 
 
 
 
Callantsoog, 18 februari 2013, 
 
Anneke Mooy, 
notulist. 
 
 


