
 

  Dorpscommissie De Koog 
 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering van de Dorpscommissie De Koog dd. 23 februari 2016 
 
Aanwezig: Dennis Eelman, Jenneke Kragt, Dick Wiedijk, Veronica van Beek, Jaap Jager, Gerko 
Praamstra, Nico Erwich, Annelies Groenhof, Ruurd Eijzinga. 
Afwezig: Bart Bos en Jan Wolter Timmerman met afbericht. 
Aanwezige leden: 11 
 
 
1. Opening. 
 

• Dennis heet allen welkom. Ook het bestuur en de leden van de IJsclub De Koog welke 
aansluitend hun Algemene ledenvergadering houden. 

 
2. Mededelingen. 
 

• Wederom is er een verzoek binnen gekomen om de Dorpenronde van 15 maart 2016 te 
verplaatsen. Komt bij punt 4. 

• Er is en mail binnengekomen met de vraag waarom de agenda en het verslag niet op de 
website geplaatst is. Ook vanuit de leden werd aangegeven dat deze informatie eerder 
beschikbaar moet komen omdat vlak voor de vergadering er niet voldoende tijd is om alles 
door te nemen. 

 Voor de voldoende vergadering alle zaken op de website plaatsen. 
• De kas is gecontroleerd. Kom bij punt 5. 

 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 23 november 2015. 
 

• Bij de gemeente ligt een mail met betrekking tot het verzoek van Jordi van Nieuwkerk om 
het stukje groen als speelplaats te gebruiken. De gemeente heeft nog geen antwoord 
gegeven. 

• Geen bestuurscrisis meer. Momenteel voldoende bestuursleden. 
• De Statuten van de vereniging geven aan dat alleen inwoners van De Koog lid kunnen 

worden van de Dorpscommissie. 
 
4.  Ingekomen stukken. 
 

• Van de gemeente is nogmaals het verzoek gekomen om te zien of de datum van de 
Dorpenronde van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016 kan worden verplaatst. 
Dit in verband met de te houden horeca beurs. Nogmaals wordt hierover gesproken. De 
andere beschikbare data zijn of te ver in het seizoen (april) of Dorpshuis De Hof is niet 
beschikbaar. Aldus blijft 15 maart 2016 staan als datum voor de Dorpenronde. Het volgende 
jaar dient hiermee rekening te worden gehouden. 

 
5. Financieel verslag 2015. 
 

• Het financiële verslag ziet er goed uit met positief resultaat van ca. € 1200,00. 
• De Kaap op de duinen (het baken op het duin). De Dorpscommissie betaald hiervoor aan 

Staatsbosbeheer. Hoe zit dat? In de jaren 80 zou het baken weggehaald worden. De 
Dorpscommissie wilde dit in stand houden en betaald daarvoor nu pacht aan 



Staatsbosbeheer.  
• Onderhoud Pannaveldje. Is dit niet voor rekening van de gemeente? Met de gemeente is 

afgesproken dat de arbeid voor rekening komt van de Dorpscommissie en het materiaal is 
voor rekening van de gemeente. Wij monitoren. Dit punt mee te nemen in de Dorpenronde. 

 De kas is akkoord bevonden en decharge wordt verleend. 
 De huidige leden van de kascontrolecommissie zijn niet aftredend. Derhalve geen nieuwe 
 verkiezing. 
 
6. Vooroverleg met bewoners t.g.v. dorpenronde B&W op 15 maart 2016 
 
 Voor te dragen punten. 
  
 Politiebureau. 
 Momenteel wordt het bureau al verbouwd. Om aangifte te doen dient eerst een afspraak 
 gemaakt te worden. De aangifte verloopt via een beeldscherm met een politie medewerken 
 in Alkmaar. 
 De politiek is hier niet blij mee, maar het is een niet te stoppen bezuiniging. Het verhaal dat 
 er daardoor meer blauw op straat komt is niet geloofwaardig. Ook is er geen rekening 
 gehouden met toeristen die aangifte willen doen, evenals ouderen die een grotere drempel 
 krijgen om aangifte te doen. 
 Wel is het mogelijk om een afspraak te maken dat er politie thuis komt om de aangifte op te 
 nemen. Dit zou eigenlijk gepromoot moeten worden. 
 Aangifte doen via de eigen pc is ook mogelijk. 
 Dit punt in te brengen. 
 
 Openbare verlichting (het gebrek aan). 
 Donkere kruispunten en rotondes, een mengelmoesje van lantaarnpalen, aan/uit dimmers en 
 bewegingsmelders. Wellicht is het mogelijk om Stefan Kikkert om uitleg te vragen. 
 Dit punt in te brengen. 
 
 Parkeren Postkantoor. 
 Er zijn drie parkeervakken voor het Vogelhuis welke bedoeld zijn voor kort parkeren t.b.v. 
 het Postkantoor. In de praktijk blijkt dat deze vakken gebruikt worden voor langdurig 
 parkeren, wat niet de bedoeling is. Daardoor wordt er regelmatig dubbel geparkeerd wat 
 gevaarlijke situaties geeft. Op te lossen door een bord te plaatsen van bij voorbeeld “laden, 
 lossen postkantoor.” 
 Dit punt inbrengen. 
  
 Drugsbeleid. 
 Hoe denkt de nieuwe Burgemeester hier over? 
 Er is overheidsbeleid en de gemeente mag hier niet van afwijken. Welk deel hiervan wordt 
 aangepakt? 
 Drankbeleid. 
 Onder de 18 jaar mag geen alcoholische drank geschonken worden de de cafés. Hierop 
 wordt gecontroleerd. Op straat wordt niet gecontroleerd. Dit betekend dat er jongeren (18 
 min) met drank op straat lopen, de lege flessen wegwerpen e.d. wat overlast veroorzaakt.  
 Controle op leeftijd in het café is moeilijk. Nep ID kaarten zijn er ook in omloop. Beter zou 
 zijn een checkpoint  op straat waar ID wordt gecontroleerd, stempeltje op de arm en men 
 kan naar het café. 
 Beide punten in te brengen. 
 
 Pinautomaat 
 Door de sluiting van de ABN pinautomaat is er een tekort. De Rabo automaat is nu veel 



 vaker leeg. De ABN zoekt een nieuwe locatie. Wellicht is het dorpshuis een goede locatie. 
 Waarschijnlijk kan de gemeente hier niets in betekenen. Dus niet meenemen in 
 Dorpenronde. 
 
 Bij bestrating in De Koog worden de klinkers hergebruikt. In de Bernhardlaan in Den Burg 
is  nieuwe bestrating gebruikt. Waarom? 
 Wegdek Boodtlaan en Brink is slecht. Wanneer is dit aan de beurt?  
 Of is het mogelijk om zelf een plan te maken? 
 Ook de natuurbegraafplaats, wanneer begint men hier nu mee? 
 En het herstel van vissteiger, wanneer begint men hier nu mee? 
 Deze punten mee te nemen. 
 
7 Rondvraag. 
 

• Nog een maal een papieren Kaap. Hierin komt een briefje voor de contributie. 
• Een van de subgroepen van Planet Texel is de groep “schoon en heel”. In De Koog is een 

begin gemaakt en wordt een en ander geprepareerd etc. Een verslag van schoon en heel ligt 
ter inzage. 

 
8 Sluiting. 
 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


