
 

 

 

 

 

                                VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 3 OKTOBER 2013. 

 

 

Aanwezig; dhr. van Ravenzwaaij; dhr. Meijer; mevr. ten Boekel; dhr. Deekens; mevr. Bracht; dhr. 

Lashley; dhr. Grit; dhr. de Haan; mevr. Mooy. 

Afwezig: dhr. Landman; dhr. Klijn, dhr. den Hollander. 

Gast: wethouder Bouwes. 

 

 

MEDEDELINGEN. 

 

Dhr. van Ravenzwaaij wil graag van te voren geinformeerd worden over activiteiten die bezocht worden 

door (bestuurs)leden. Hij vindt dat hij als vz de woordvoerder moet zijn. Er ontstaat een gevoel van 

ongemakkelijkheid onder de leden hierover. Verschillende leden van de DR zijn de hele zomer heel actief 

geweest en voelen zich nu tekortgedaan en teruggefloten. Hier ontstaat discussie over, die voor alle 

partijen goed wordt afgesloten. 

 

De Gemeente heeft "Companen" opdracht gegeven om in alle kernen te horen hoe de DR-en werken en 

hoe het reilt en zeilt. Dhr. de Haan is hiervoor benaderd, op persoonlijke titel. Afgesproken wordt dat als 

het strookt met de agenda van dhr. van Ravenzwaaij, hij ook hierbij aanwezig zal zijn. 

 

Ongeveer 20 mensen hebben zich bij dhr. de Haan gemeld als gedupeerde van het VVV faillissement. 

Het gaat om een bedrag van ca. 65.000 euro. Saillant detail: er zijn maar 5 dorpsbewoners bij deze 

groep. De DR gaat, zoals beloofd, middelen en heeft vrijdag een afspraak met de curator. 

Het pand van de VVV staat deels op grond van de Gemeente en dit eigendoms-issue wordt uitgezocht 

door de juristen van de Gemeente. 

 

In verband met de fusie horen wij nu bij de "Vrijwilligersbank De Schakel". Dhr. de Haan zal dmv een 

formulier aangeven dat de DR op zoek is naar vrijwilligers, en dan met name een notulist. 

De dames die zich via mevr. Bracht bij ons zouden gaan aansluiten, zijn nog steeds geinteresseerd, maar 

kunnen nog niet. 

 

De bebording Jewelweg/bos worden geplaatst. 

 

Werkzaamheden aan het Dorpsplein zullen op 4 november as. van start gaan. 

 

Dhr. Grit vindt dat de Gemeente wel wat meer zijn poot stijf had kunnen houden mbt de afspraken die 

gemaakt zijn met de aannemer. Het werk gaat lang niet zoals afgesproken is en duurt veel langer. 

Wethouder Bouwes geeft aan dat hij de verantwoordelijke wethouder vragen hierover gaat stellen. 

 

De rondrit die de heren De Haan en Lashley hebben gedaan met de wethouders en ambtenaren heeft 

twee uur geduurd en is zeer positief verlopen en ontvangen door beide partijen. 

 

Het plaatsen van de Zwanenbeelden, zoals door de DR aangegeven, gaat zo niet gebeuren. De 

Gemeente heeft andere plekken aangewezen. De DR heeft hier op gereageerd, maar nog niets 

teruggehoord. 

 

Sociaal Domein: bij deze info zijn een aantal leden aanwezig geweest. Het verslag hiervan is 

rondgestuurd. Conclusie zou kunnen zijn: "buurtparticipatie is prima met elkaar, zoals men elkaar 

vroeger hielp, maar we laten ons niet voor het karretje van de Gemeente spannen in politiek opzicht". 

 

Groenvoorziening Correljè straat wordt in het voorjaar aangepakt. De begroeiing bij de begraafplaats: 

daar zijn olijfwilgen geplant, en die groeien langzaam, maar het komt goed. 

 

Straat verlichting: de NEN-norm is opgevraagd door de DR, maar nog niet ontvangen. De DR wil graag 

dat er minder lampen branden, minimaal om en om 's avonds na 22.00 of 23.00 uur. 

 



 

 

VERSLAG 5 SEPTEMBER 2013. 

Goedgekeurd met dank aan de samensteller. 

Dhr. de Haan verzorgt de verdere versturing. 

 

WERKGROEPEN. 

Jeugd: dhr. Meijer gaat dit weekend langs bij de HYKSOS. 

Er zijn andere hangplekken in gebruik, maar vooralsnog zijn hier geen klachten over binnen gekomen. 

Dorpsplein: de Ondernemersvereniging heeft een mail gestuurd naar dhr. Brakenhoff met een aantal op- 

en aanmerkingen waar zij zich zorgen over maken, oa. het lichtplan, straatmeubilair, straatpot, 

tijdsbestek e.d. 

Veel leden geven aan dat zij niet meer weten wat er nu wel of niet gaat veranderen aan het Dorpsplein, 

en willen graag tekeningen zien. Dhr. van Ravenzwaaij gaat hier achteraan, en bekijkt dan tevens of er 

nog zienswijzen en/of bezwaren ingediend kunnen worden. 

Het vergrote terras wat ingetekend was bij Cafè de TAV wordt door de Gemeente uitgezocht ivm 

precariorechten. 

Kust: op 14 oktober as. is er een infoavond in het Dorpshuis. 

 

RONDVRAAG. 

Mevr. Bracht: de borden om kamperen verboden te maken op de parkeerplaatsen zijn nog steeds niet 

teruggeplaatst. Dhr. de Haan gaat hier achteraan. 

Dhr. Bouwes: hoopt dat de DR ziet dat er beweging is vanuit de nieuwe gemeente Schagen. De DR 

beaamt dit. 

Dhr. Grit: wat is het nut van de blokken op de Zeeweg? De parkeerplaatsen daar zijn bedoeld voor 

uitvaarten en kerkbezoek, vandaar dat zij niet allemaal geblokkerd zijn. Op deze manier heeft men 

getracht een passeerstrook te creeeren en de onoverzichtelijkheid en de overlast te verminderen. 

Het nieuw aangelegde riool is nog niet operatief. Het water, zowel in het riool als in de ringsloot staat erg 

hoog. 

Mevr. Mooy geeft nogmaals aan dat zij per 1 januari 2014 echt stopt met notuleren. 

 

 

De vz sluit de vergadering met dankzegging aan alle leden en wenst een ieder wel thuis. 

 

 

Tot zover het verslag van de vergadering van 3 oktober 2013. 

 

 

Callantsoog, 

6 oktober 2013, 

 

Anneke Mooy, 

notulist. 

 

 

 

 

 

 

 


