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D O R P S C O M M I S S I E     D E     K O O G 

 
 
Verslag ledenvergadering van de Dorpscommissie de Koog d.d. 14 februari 2017. 
 
Aanwezig zijn: Dennis Eelman (voorzitter), Veronica van Beek, Bart Bos, Jaap Jager, Gerko 
Praamstra, Jan Wolter Timmerman, Ruurd Eijzinga, Nico Erwich en Jenneke Kragt 
(penningmeester en waarn. secretaris/notulist) 
Gast spreker: Dhr. Bart Klaver Gemeente Texel 
Aanwezig leden: 21 
. 
 
1. Opening. 

Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering, verwelkomt alle aanwezigen met name 
de heer Bart Klaver van de Gemeente Texel (Planet de Koog en de voorzitter van IJsclub 
de Koog, Kees Moormann. I.p.v. na afloop van deze vergadering, zal de IJsclub als 
eerste haar Alg. Ledenvergadering houden.  
De heer Klaver doet verslag van het project Planet de Koog. Tussen 2016 en 2018 staan 
een aantal deel-projecten op de agenda ter uitvoering. De Koog moet een uitstraling als 
Duindorp krijgen. De heer Klaver werkt deze bespreking verder uit en wordt t.z.t. aan de 
Dorpscommissie toegestuurd en zal op de website geplaatst worden. 
 

2. Mededelingen. 
De voorzitter deelt mee dat de agenda en de bijbehorende stukken een week ter inzage 
hebben gelegen in de Hof. 
 

3. Verslag ledenvergadering van 23 februari 2016. 
Mevrouw Rungs (punt 3.)vraagt wanneer het speelplaatsje naast de Jumbo gerealiseerd 
wordt. 
Antw.: Dit gaat niet door de aanvrager woont er niet meer en de andere bewoners 
hebben geen interesse. Verder zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag, zodat deze 
ongewijzigd wordt vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken. 
Er zijn geen ingekomen . 

 
5.   Financieel verslag 2016 

 De kascommissie Els Huisman en Lenie Platts hebben de kas gecontroleerd. Er zijn  
 geen op- of aanmerkingen op het financieel verslag. Decharge wordt verleend aan de  
 penningmeester en de Kas commissie. De Kascommissie voor volgend jaar bestaat uit  
 Kees Moormann en Jenneke Kragt. 

 
6.   Natuur-begraafplaats in de Koog 

Moet er wel/geen natuurbegraafplaats in de Koog komen? De Gemeente Texel heeft 
aangegeven dat een begraafplaats aan de Kamerstraat en/of Kamperfoelieweg niet 
mogelijk is i.v.m. de waterstand. Tijdens een gesprek met Erik v.d. Spek van 
Staatsbosbeheer is gebleken dat SBB niet afwijzend staat voor een natuurbegraafplaats 
in het bos. Het terrein tegenover het Maartenshuis zou een goed alternatief kunnen zijn. 
Er dient dan wel draagvlak vanuit het hele dorp te zijn. Veronica v. Beek stelt voor om 
een inschrijvingsformulier tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 in de 
hal van het dorpshuis neer te leggen. Het bestuur van Dorpscommissie werkt dit verder 
uit. 

 
7.   Vooroverleg met bewoners t.g.v. dorpenronde B&W op 28 maart 2017 
      a. Er zijn nog geen voorgedragen punten van B&W 
      b. Voor te dragen punten van DC de Koog eb bewoners: 
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           * Els Huisman: In de Duinroosstraat zijn de struiken verwijderd. Komt er nog iets  
nieuws? Op het eind van de straat is het nu wel erg gevaarlijk voor kleine kinderen die 
daar spelen i.v.m. de diepe sloot. Bart Klaver gaat dit navragen. 
           * Jaap Jager: Wanneer komen er nieuwe woningbouw huizen en is er grond   
beschikbaar? 
           * Jan Wolter Timmerman: Met de Provincie NH is een co-financiering á € 
750.000.-  geregeld. Komt er nog meer geld bij? Doet de gemeente meer inspanning om 
dit te verkrijgen? 
           *  Rob Vinke: Diverse trottoirs in de Koog moeten opgeknapt worden. De     
standopgangen moeten beter toegankelijk worden gemaakt. Campingplaatsen voor de 
winter met hooi bestrooien zodat het zand met storm niet weg waait. 

                 *  Dhr. Minnes: Strand info borden weer zand vrij maken.  
                 *  Els Huisman : Fietspaden helemaal belijnen, niet alleen in de bochten. 
                 *  Cor de Boer: Vuilniswagens rijden trottoir bij de Lubertischool stuk. 
                 *  Arnold Kaercher: Afval verzamelplaat voor de Horeca graag ondergronds  
      maken nabij de doorgang Kolonist/Tumbleweeds. 

           *  Veronica van Beek: Straatverlichting ‘s-nachts niet meer uit, dit is te gevaarlijk    
voor ons als bewoners maar nog meer voor onze gasten. 

      Meer suggesties kunnen nog doorgegeven worden. 
 
8.  Aftreden bestuursleden, verkiezing nieuwe bestuursleden. 

Aftredende bestuursleden zijn : Bart Bos (lid), Jan Wolter Timmerman (lid) Jenneke Kragt     
(penningmeester en waarn. secretaris). Dick Wiedijk heeft zich in september 2016 al  
afgemeld als bestuurslid. Aftredend en herkiesbaar: Jaap Jager (lid).  
Kandidaat bestuursleden: Job Scheper, Dries de Winter en Lucie Burgman. Alle 
bestuursleden worden hartelijk bedankt voor hun inzet. Jenneke ontvangt een bos rozen. 
Er is geen schriftelijke stemming. D.m.v. een mondelinge stemming blijkt dat de 
meerderheid akkoord gaat met de voorgestelde kandidaten. 

 
9.  Rondvraag 
     * Dhr. Minnes: Asfalt / Wegdek is op verschillende plaatsen erg slecht. 
     * Mevrouw Rungs: Bouwhekken zijn vandaag bij de Oude Spar verdwenen, er komt een              
     mooi nieuw hek. 
     Er moet een voetpad aan de Kamperfoelieweg aan de campingzijde komen, tevens   
     moeten de kuilen aan de boskant opgevuld worden. Voor een nieuw voetpad staan de  
     lantaarnpalen misschien in de weg. 
     * Lenie Platts, Dorpsplein gebruiken tot de ring m.b.t. de koopwaren van aanliggende   
     winkeliers. 
 
10. Sluiting. 

De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten, de voorzitter bedankt alle aanwezigen voor 
hun komst en biedt een ieder ter afsluiting een drankje aan. 

.-.-.-.-.-.-. 


