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   Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  25 oktober 2016 
 

Aanwezig: Joke Kruit (voorzitter), Marieke Kleimeer, Laurens 
Lieshout , Eric Stam, Renze Engelkes, Greet 
Andriesse en Karin Brinkman (notulist)  

    
 
   Voorzitter:  Joke Kruit. 
    
   Gasten:   R.Klant, Wethouder S.v/d Veek 
 
   Aanvang:19.30 uur. 
 

1. Opening  
Joke opent de vergadering. 
 
Vaststellen agenda 

       
 

2. Ingekomen stukken / Mededelingen 
 

-Plan MER Pallas. 
Er zijn veel reacties ingediend. Alle aspecten moeten worden 
bekeken. Pallas zal alle reacties doornemen, dit vraagt veel tijd. 
Er worden vraagtekens geplaatst bij de komst van de Pallas. Is 
zijn functie nodig. 
R. Klant benadrukt dat de Reactor ook voor onderzoek en 
wetenschap wordt gebruikt. 
Toch is de hele businesscase ingesteld op de isotopen.   

 
-Predistributie jodiumprofylaxe 
Op donderdag 27 oktober 2016 (18.00 - 20.30 uur, locatie kantine 
sportvereniging op Sportweg 5 in Petten) vindt de inloopavond 
voor de inwoners plaats. 
Deze predistributie van jodiumtabletten vindt in een straal van 
vier kilometer rondom de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten 
plaats conform de landelijke preparatiezone. 
Deze predistributie betreft een geneeskundige maatregel in geval 
van vrijkomen van radioactieve 
stoffen uit de HFR. Aanleiding voor het uitdelen van de tabletten 
is een gevolg van het landelijk beleid rond jodiumprofylaxe bij 
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kern- en onderzoeksreactoren en staat dus los van de veiligheid 
van de onderzoeksreactor van NRG. 
 
-E-Fiber deal Schagen. Inwoners van Petten nemen weinig 
initiatief tot het overstappen op Glasvezel. Het prijs verschil in 
verhouding tot hun huidige provider ligt veel hoger. Dat 
weerhoud het overstappen. S.v/d Veek neemt dit mee voor E-fiber 
en Trined. 
 
-Prov. NH PvE OV-concessies NHN 
Uitbreiding dienstregeling    
 
-Rapportage Veldbezoek Petten. 
Tijdens het Veldbezoek onder leiding van Marieke zijn alle 
punten doorgenomen. De gemeente gaat aan de slag. 
Er ontstaat bij de gemeente intern onduidelijkheid wat wel is 
aangepakt en wat niet. 
Daardoor blijven punten liggen. 
S.v/d Veek gaat hier mee aan de slag 
 
-Pilot Uitgifte papiercontainers  
De grote papiercontainer in Petten levert soms wat problemen op 
bij het inzamelen van papier. Containerdeuren gaan moeizaam 
open. Dumpen van grofvuil bij de containers, enz. 
De gemeente en met name S.v/d Veek wil graag de nieuwe 
blauwe papiercontainer introduceren in Petten. 
De grijze container verdwijnt en de blauwe papiercontainer komt 
ervoor in de plaats. 
Het vuil wat in de grijze bak verdwijnt moeten de inwoners  
wegbrengen naar ondergrondse containers in de straat. 
De opbrengst voor de verenigingen van het papier in Petten zal 
stijgen. 
 

    -Evaluatie strandbeleid Petten 
Er waren deze zomer jetski’s en quads op het strand. Deze zijn 
verboden op het strand aldus het strandbeleid. 
Het geplande activiteiten strandpaviljoen is er niet. Hierdoor is 
evaluatie moeilijk. Het zal aanzienlijk drukker worden als dit 
paviljoen gaat lopen. 
R.Klant geeft aan dat er veel afval op het strand ligt. 
Petten is geen schoon strand. Dat moet beter. 
Strandpalvijoen Zee en Zo heeft hier in bij te dragen. 



                            

 
 

DORPSRAAD 
 PETTEN 

 

3 
 
 

-Mededelingen. 
Schoolstraat wordt eenrichtingsverkeer. Deze begint op de helft. 
Hierdoor kunnen nog teveel auto’s bij de school komen. 
Marieke koppelt terug naar gemeente of de hele Schoolstraat 
eenrichtingsverkeer kan worden. 

     
    Plein na de Kermis. 

Veel afval van de Kermis blijven liggen op het plein. Wie is daar 
verantwoordelijk voor. 
Er wordt een brief opgesteld. 
 
-Vlaggenmasten Plein. Deze zijn eigendom en onder beheer van 
de dorpsraad. 
 

3 Notulen 20 september 2016 
 Na aanpassingen goed gekeurd. 
 
4 Pallas NRG 
 Is eerder besproken. 
 
5 HZL.De situatie rond HZL is in de dorpsraad besproken en er zijn 

geen ontwikkelingen te melden. 
 
6 Huurwoningen Petten 
 In de Noordzeestraat worden huurwoningen verkocht. Er zijn 

brieven naar inwoners van de Noordzeestraat gegaan over het evt 
overkopen van hun huurwoning. De dorpsraad wil er voor waken 
dat er te weinig sociale huurwoningen in Petten komen. De 
wooncompagnie moet hier terughoudend in zijn. 
Er wordt een brief geschreven naar de wooncompagnie. 

 
7 Structuurvisie Petten/ klankbord groep. 

Helaas gaat Michiel Wolf de gemeente Schagen verlaten. 
Dit is zeer jammer aangezien Michiel geheel op de hoogte was 
van de stand van zaken rond het plein. 
Er zijn twee nieuwe ambtenaren aangesteld.  
Opleveringspunten van het plein zijn er nog steeds. 
Greet en Laurens lopen de lijst na. 
 

  
8 Bestuurszaken 
 Financiën 
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 NVT 
 Website 
 NVT 
  
 Upgraden software Laptop DRP. 

Offerte nieuwe laptop. 
Software kan besteld worden 
 
WMO. 
De zaken rond de WMO was Annemiek haar taak. 
Zij heeft de Dorpsraad verlaten. 
Renze zal dit overnemen 

  
Foto bestuur. 

 19 november om 13.00 zal de foto gemaakt worden. 
Verzamelen bij het schip op het plein. 

  
10 Rondvraag 
 Zoutwater in de sloten. Hoe is de stand van zaken? 
 S.v/d Veek houdt ons op de hoogte. 
 
 Datum volgende bestuursvergadering 22 november 2016 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
Notulist: Karin Brinkman Voorzitter: Joke Kruit 


