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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) D.D. 05.03.2014

Aanwezig:
M.W.MAndriesse-Spaan, RBarten, REngelkes, S.W. Goettsch, J.M.Kruit, L.Lieshout, E.Stam,
A Vries-Putter, D. Zutt

HBakema, HBarten, J. van Beek, M. van Beek, T.Breed, ABoshuis, J.Bijl, RBijl,ADalhuisen,
C.Engelbracht, AHelsloot, AHolthof, D.Hulsman, J.TJeensma, M van Kampen, B.Klant,
KKlant, J.Kleef, C.Kleimeer, LLigthart, KMertz, RMoonen, P. van Noort, RPeijnenburg,
D.J.Schermer, MSchermer, J.van der.Sigtenhorst, RSips, G.Strijk, RTuin, J.AJ. Veenstra,

Afwezig met bericht:
MBigot, P. Bregman, E.Schaap-Glas, ASnip, RSnip, J. Vries en RWaage.

1. Opening
De vicevoorzitter, Renze Engelkes opent de vergadering en heet de aanwezigen en
met name de burgemeester, Mevr. M van Kampen, welkom.

Bestuurszaken.
2.1 Aftredend

> RiaBarten
Kort wordt stilgestaan bij het afscheid nemen van Ria en met een
prachtige bos bloemen wordt zij bedankt voor haar inzet.

> Steef Goettsch
Ook hier wordt even stilgestaan bij het afecheid nemen van Steef.
Geprezen wordt zijn tomeloze energie en jarenlange inzet voor de
Dorpsraad Petten. Een prachtige bos bloemen viel hem ter deel en een
oorkonde als erelid van de Dorpsraad Petten.

2.2 Aftredend en herkiesbaar
> Greet Andriesse, Eric Stam en Dennis Zutt als bestuursleden herkozen

2.3 Kiesbaar
> De ALV is akkoord met het nieuw voorgedragen bestuurslid, Joke Kruit
> Het bestuur van de Dorpsraad Petten heeft Joke Kruit benoemd tot

voorzitter.
2.4 Koninklijke onderscheiding Steef Goettsch

> De burgemeester, mevrouw M van Kampen, geeft aan waarom zij
vanavond gekomen is naar de ALV, namelijk het uitreiken van een
Koninklijke onderscheiding aan Steef Goettsch, Zij memoreert zijn
jarenlange inzet voor het dorp Petten, spelt de Koninklijke
onderscheiding op de revers van Steef Goettsch en overhandigt hem een
prachtige bos bloemen.

> Steef Goettsch neemt het woord en geeft aan dat hij met veel plezier zich
al die jaren vrijwillig voor het dorp Petten heeft ingezet. Hij bedankt de
aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen en wenst het bestuur
van de Dorpsraad Petten en de nieuwe voorzitter veel succes.

> Hierna volgde de felicitaties aan Steef van alle aanwezigen.
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Na deze pauze treedt Joke Kruit op als voorzitter en bedankt de aanwezigen voor het
in haar gestelde vertrouwen.

2.5 Financieel jaarverslag 2013
Verslag Kascommissie
> Jaarverslag 2013 goedgekeurd
> De ALV verleent decharge aan de penningmeester

2.7 Benoeming Kascommissie 2015
> Rolf Klant en Piet van Noort
> Reserve Ron Tuin

2.6 Begroting 2014
> Begroting 2014 goedgekeurd.
> Contributiebedrag wordt gehandhaafd.

2.7 Notulen ALV dd. 25.06.2013
> De notulen ALV dd 25.06.2013 zijn goedgekeurd. Met dank aan de

notulist RWaage.

Presentatie activiteiten Dorpsraad 2011 - 2012;
3.1 Structuurvisie Petten (SVP) ; Joke Kruit

> Een korte toelichting volgt over de stand van zaken m.b.t de
Structuurvisie Petten. Alles gaat op dit moment in een hoog tempo. De
schetsen zijn gepresenteerd en men denkt eraan om een Klankbordgroep
te formeren. Op 10 maart a.s. wordt de Structuurvisie Petten besproken
in de Commissie Ruimte. De Dorpsraad zal hierbij aanwezig zijn en
inspreken.

> RogerMoonen merkt op dat hij gewaagd is door wethouder
Beemsterboer om zitting te nemen in de Klankbordgroep. Daarnaast
maakt hij zich ernstig zorgen over de voortzetting van de detailhandel.

> Jan Tinus Jeensma uit kritiek op de presentatie door -wethouder
Beemsterboer.tijdens de informatieavond. Vragen -werden niet
beanPivoord en als men te kritisch -was, werd snel hem/haar het woord
ontnomen.
De voorzitter stelt voor om nog bestaande wagen door te geven aan het
secretariaat

3.2 Dorps Ontmoetings Punt (DOP): Renze Engelkes
> Kort wordt weergegeven wat het DOP is. Vanwege bezuinigingen door

het Rijk komen vele taken op het bordje van de gemeente te liggen.
Verwacht wordt dat bewoners zich meer moeten gaan inzetten voor
elkaar, (participatie)

> LokatieDOP
Met goedkeuring van de gemeente Schagen mag de DOP gebruik maken
van het VW-gebouw. Het betreft een pilot tot eind 2014.

> Bibliotheek
Ook op de bibliotheek wordt bezuinigd. Getracht wordt om in de DOP
een uitleenpunt te realiseren, waar boeken via een computer kunnen
worden gereserveerd. Nadere informatie volgt

> Omring Thuiszorg.
De Omring overweegt om op bepaalde tijden zitting te nemen in de DOP
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3.3 Jeugd2aken: Dennis Zutt
> Speeltoestellen

Uitgelegd wordt waarom speeltoestellen zijn weggehaald
Voorgesteld is om speeltoestellen, die stuk zijn, samen met de gemeente
te laten repareren.

> Gevraagd wordt hoe het zit met de aansprakelijkheid.
Alle vrijwilligers zijn verzekerd bij de gemeente.

> In overleg met verschillende bewoners uit de Nolmerban zal een
crossbaan worden gerealiseerd in de Nolmerban

> Drugsbeleid
Kem8 organiseert een informatiebijeenkomst op de school.
Vooruitlopend hierop is de film SPIJT al vertoont aan groep 8.

> Jongeren maken meer gebruik van de KEET.
> Bij klachten over de begroeiing rondom de speelplaatsen of

snoeiwerkzaamheden: Gemeente Schagen bellen.
3.4 Grondgebiedszaken: Eric Stam

> Een gesprek heeft plaatsgevonden met Leeuwenkamp over de
slooppanden. De verwachting is dat op korte termijn een oplossing
voorhanden is.

3.5 WMO Adviesraad: Annemieke Vries
> Op 17 maart a.s. om 19:30 uur vindt er een presentatie en voorlichting

plaats naar aanleiding van de uitkomsten van de dementiemonitor.
Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden.

3.6 NRG: Joke Kruit
> Een toelichting wordt gegeven over het gesprek dat plaats heeft

gevonden met de NRG in het kader van het stilleggen van de HFR in
relatie tot de veiligheid en de werkgelegenheid Op korte termijn van zal
NRG, samen met de Dorpsraad Petten, over dit onderwerp en de afvoer
van het historisch afval naar Borssele een informatiebijeenkomst voor
bewoners organiseren.

4. Rondvraag / Mededeling
4. l Rene Sips, camping Kor/water, geeft aan dat er een overeenstemming is

met de Gemeente Schagen over de verkoop van de camping.
4.2 Jan Tinus Jeensma vraagt of de blauwe vlag nog actueel is.

Het antwoord is ja. De uitreiking vindt in het voorjaar plaats.
4.3 RogerMoonen merkt op dat de komende jaren in Petten veel staat te

gebeuren. Hij geeft aan dat het belangrijk is dat toeristen en gasten op
uniforme wijze worden geïnformeerd via de Dorpsraad Petten, het
informatiecentrum Tand aan Zee en de Landelijke pers.
De Dorpsraad Petten zal zijn bezorgdheid meenemen in de gesprekken
met de verantwoordelijken.

4.4 RolfKlant vraagt zich af waarom er paaltjes moeten komen bij het
Oorlogsmonument Bellis. Hij stelt voor om nader onderzoek te doen over
de noodzaak.
Uitleg wordt gegeven het waarom.
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5.

4.5 Ron Tuin vraagt zich af of de veiligheid in het Dorp wel is gewaarborgd.
Mede doordat de prioriteit in Schagen ligt en er maar l auto
beschikbaar is voor het buitengebied, is de politie meer niet dan wel
aanwezig.
Hij stelt voor een Beveiligingsbedrijf,in te huren, die deze taken gaat
uitvoeren.
De burgemeester, mevr. van Kampen, geeft aan dat de procedure na de
fusie niet is gewijzigd. Wel is door Den Haag de lijn uitgezet voor een
Nationale politie met meer blauw op straat Deze reorganisatie is nog
gaande. Tevens merkt zij op dat de burger zelf ook veel aan zijn/ haar
veiligheid kan doen. Als voorbeeld noemt zij het hebben van goed
sluitwerk en het sluiten van achterdeuren etc.
Veder legt zij uit het belang van het blijven melden van inbraken.

4.6 Heidi Barten klaagt over de vele hondenpoep op speelplaatsen en
waagt of het plaatsen van bordjes "verboden voor honden "mogelijk is
Uitgelegd wordt dat het een mentaliteitskwestie betreft en dat het
plaatsen van bordjes het probleem niet zal oplossen.

4.7 Rika Bijl vraagt of er iets gedaan kan worden aan het schelpenpad
naast de tankval. Nu is dit pad, vanwege de modderpoelen, moeilijk
begaanbaar door de modder.
Het schelpenpad blijkt inmiddels te zijn aangevuld.

4.8 Rika Bijl geeft aan dat de permanente papiercontainers een succes zijn.
voorheen werd er 4500 kilo opgehaald, nu is dat 6500 kilo, 45% dus
meer. Wel is geconstateerd dat er ook vuilnis in de containers wordt
ingegooid en dat lege dozen niet klein gemaakt worden.
Voorgesteld wordt om in de Sportflits hierover te berichten.

Sluiting.
Joke Kruit dankt een ieder en m.n. de burgemeester, voor de inbreng en sluit de
Algemene ledenvergadering.

Waarnemend notulist:
Greet Andriesse-Spaan,

Voorzitter: Joke Kruit
Vice-voorzitter: Renze Engelkes


