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   Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  10 november 2015 
 

Aanwezig: Joke Kruit (voorzitter), Marieke Kleimeer, Laurens 
Lieshout , Annemiek Vries- Putter, Eric Stam, Renze 
Engelkes en Karin Brinkman (notulist) 

 
Gasten: Marcella Quak, Rolf Klant, Jaika Vissers, Ron Tuijn, Jan-

tinus Jeensma  
 
 
   Voorzitter: Joke Kruit. 
 
   Aanvang: 19.30 
 

1. Opening  
Joke opent de vergadering. 
 
Inspraak gelegenheid voor de verschillende dorpsbewoners. 
Hoe hebben zij de raadsvergadering van 5 november 2015 ervaren. 
Er worden meningen uitgewisseld 
 
Vaststellen agenda 

       
2. Ingekomen stukken / Mededelingen 

2.1 Ingekomen post/mededelingen 
-brief rekenkamercommissie gem.Schagen 
-brief mevr. Tinebra WMO vervoer gem.Schagen. 
Annemiek neemt dit mee in de volgende vergadering van de WMO. 
Er wordt gekeken naar wat Schagen op de planning heeft qua 
vervoer. 
-mail van Surfschool Petten: surfen in de activiteitenvakken op het 
strand is niet aantrekkelijk voor de surfers in Petten.  
Marieke zal contact opnemen met de reddingsbrigade 
-Renze: Er bestaat een kans dat de VVV’s per januari 2016 in onze 
regio worden opgeheven.  
Gemeentes hebben hier onvoldoende geld voor . 
 

3. Concept notulen 14-10-2015 
Na  aanpassingen goedgekeurd. 
 

 
 

Voorzitter: 
J.M.Kruit 

 
Secretaris: 

M.W.M.Andriesse-Spaan 
Eric Stam (waarnemend) 

Postbus 10 1755 ZG Petten 
O6-22956473 

 
  
 

Rabobank:   
NL 61 RABO 0311 5070 85 

 
KvK:  40637371 

 
Email: 

secretariaat@dorpsraadpetten.nl 
 

Website: 
www.dorpsraadpetten.nl 
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4. Opvang vluchtelingen Huis ter Duin Petten. 

De eerste emoties na de raadsvergadering van 5 november jl. waar 
het besluit is genomen om per maart volgend jaar 225 vluchtelingen 
voor een periode van maximaal 3 jaar op te vangen in Huis ter Duin 
zijn inderdaad gezakt, maar wat rest is een stevige kater over het 
onbegrip van een meerderheid uit de Schager gemeenteraad. Uit de 
gevoerde raadsdiscussie blijkt dat luisteren naar aangedragen 
steekhoudende argumenten een vak op zich is. 
De Dorpsraad heeft in haar inspraakreactie blijk gegeven de ernst van 
het vluchtelingenvraagstuk volkomen te onderkennen en gesteld dat 
de gemeente Schagen evenals alle overige gemeenten in Nederland 
haar verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen moet 
nemen. Inmiddels is genoegzaam bekend dat Petten 14 jaar heeft 
moeten wachten alvorens op 25 maart 2014 het raadsbesluit is 
genomen om het dorp een ander aanzien te geven door  uitvoering 
van de Structuurvisie Petten. Naast het vernieuwen van het 
dorpsplein is het plandeel Korfwater van wezenlijk belang voor de 
opwaardering van Petten als badplaats. Huis ter Duin maakt 
prominent onderdeel uit van dit gebied en de Pettemers wachten al 
zeer lange tijd op het moment dat dit in verval geraakte pand met haar 
monumentale uitstraling omgevormd zal gaan worden tot een 
appartementenhotel voor verblijfsrecreatie op deze prominente plek. 
Deze kans is voor een aantal jaren volkomen verkeken door de 
omvorming tot asielzoekerscentrum. Daarom besluiten wij als 
bestuur om  unaniem op te stappen. 
Als Dorpsraad die een groot deel van de inwoners vertegenwoordigd 
voelen wij ons onbegrepen en onheus bejegend door een meerderheid 
van de politieke partijen. Slechts drie van de negen partijen, nl. de 
VVD, de Senioren Partij Schagen en JESS hebben naar de 
argumenten van de Dorpsraad geluisterd en er daadwerkelijk iets mee 
gedaan. 
8 december houdt het bestuur een Bijzondere Leden Vergadering om 
de ontstane situatie te bespreken. 

 
5. Pallas/suggestie deelnemerslijst landschappelijke inpassing. 

Niet aan de orde gekomen 
 

6. Personele bezetting school/schoolplein/schoolstraat 
Nog geen reactie ontvangen 
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7. Datum volgende bestuursvergadering 
Bijzondere Algemene ledenvergadering 8 december  19.30 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Notulist: Karin Brinkman /Renze Engelkes Voorzitter: Joke Kruit 


