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Overzicht van activiteiten en reacties op plannen waarbij de Dorpsraad betrokken is geweest. 

 

Kust op kracht en zwakke schakels. De beslissing welke optie te kiezen wordt binnenkort 

genomen. De Dorpsraad blijft zich inzetten om tot een goede keuze te komen.  

 

Wateroverlast wijk Uyterland. De laatste fase van de werkzaamheden is afgerond 

(Franckendaalstraat en Sinckelsant ). 

 

Trouwlocatie gemeente Zijpe. Het is de Dorpsraad gelukt, samen met andere partijen, vrije 

trouwlocaties binnen de gemeente te realiseren. 

 

Verlichting kerktoren. Na reparatie heeft de verlichting weer het hele jaar gebrand. Dit mede, 

dank zij, een aantal gulle gevers. 

 

De werkgroep van Veelkleurig Landschap ( Veelkleurig Zijpe ) heeft haar werk gedaan. Het 

concept rapport – Veelkleurig Landschap – is aangeboden aan de raad. 

 

Ook dit jaar is er door de Dorpsraad, over diverse onderwerpen, ingesproken bij commissie- 

en raadsvergaderingen. 

 

In januari is er commotie ontstaan over de nieuwe dienstregeling van Connexxion. De 

Dorpsraad heeft, via haar eigen kanalen, snel voor een tijdelijke oplossing kunnen zorgen. 

Daarna is er actie ondernomen richting provincie en gemeente Zijpe. 

 

Herinrichting Dorpsplein. De klankbordgroep is nog steeds bezig om, samen met de 

gemeente, tot een gezamenlijk plan te komen. De Dorpsraad heeft zich, in meerderheid, 

uitgesproken tegen een parkeerplaats onder het Dorpsplein. 

 

Ook dit jaar hebben leden van de Dorpsraad, samen met de O.B.S. Frankendael, deel 

genomen aan de actie Nederland Schoon. 

 

Glasbakken. Deze zijn op de hoek Duinroosweg en Jewelweg, op verzoek van de Dorpsraad, 

ondergronds geplaatst. 

 

Dit jaar hebben zich drie nieuwe leden gemeld: dhr. Deekens en mevr. ten Boekel, beide uit 

Callantsoog, en dhr. van Gaalen uit Groote Keeten. 

 

In 2011 moeten de voorzitter en de secretaris aftreden. Dit i.v.m. de maximale zittingstermijn.  

Als u denkt een bijdrage aan de gemeenschap van ons dorp te kunnen / willen doen, meldt u 

zich dan aan bij de Dorpsraad. 

 

Het bestuur en leden van de Dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten wensen u en de uwen 

fijne feestdagen en een in alle opzichten goed 2010 toe.    

 

 


