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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  20-12-2016. 
 

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

 
   Gast:  C.H.T. Rampen commissielid van JESS 
 
   Voorzitter: Joke Kruit. 
 
   Aanvang: 20:00 uur 
 

1. Opening 
Joke opent de vergadering. 
Welkom Carla Rampen 
 

2. Ingekomen stukken / Mededelingen 
2.1 Ingekomen post 
 Dorpswerk Noord-Holland voor vitaal platteland. 

Eerste kwartaal volgend jaar buigen we ons daarover. 
We zullen een lijst maken met speerpunten. 

 E-Fiber: De dorpsraad volgt de ontwikkelingen van Trined en 
E-Fiber. 

 Fusie Vereniging .v. Kleine Kernen NH met Platform 
Dorpshuizen NH. 

 
3. Concept notulen 22-11-2016 

Na aanpassingen goedgekeurd. 
 

4. NRG/PALLAS 
 NRG en Polen werken samen aan veiligere kernreactoren 
 Kerncentrales veiliger maken bij rampen 

 
5. HZL 

Er is een Algemene ledenvergadering gepland op 16 februari 2017 
22 december komt er een tv debat “Wat Schagen denkt” 
tussen Cor Koning, voorzitter HZL en Joke Kruit, voorzitter DRP. 

 
 
 
 

Voorzitter: 
J.M.Kruit 

 
Secretaris: 

M.W.M.Andriesse-Spaan 
Postbus 10 1755 ZG Petten 

Telefoon  0226 383000  
 

Rabobank:   
NL 61 RABO 0311 5070 85 

 
KvK:  40637371 

 
Email: 

secretariaat@dorpsraadpetten.nl 
 

Website: 
www.dorpsraadpetten.nl 
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6. Structuurvisie Petten/klankbordgroep. 
 20 december vergadering met Cynthia Kootker o.a. over de 

boomroosters op het plein. Er zijn andere boomroosters 
besteld door de Gemeente. De boomroosters zijn groter, dit 
was niet de keuze van de klankbordgroep. Nadere informatie 
leverde op dat de eerst gekozen boomroosters niet meer te 
bestellen waren.  
Het was beter geweest als de Gemeente vooraf hierover had 
gecommuniceerd. 

 
 De boom bij de kerk is weg gehaald. Deze was dood. 

Er komt geen nieuwe boom in de plaats. Dit i.v.m. nieuwe 
bestemming kerk en evt. serre. 

 
 Omdat de parkeervakken niet altijd duidelijk zichtbaar zijn, 

wordt er op het plein niet helemaal volgens de richtlijnen 
geparkeerd. 

 
 IJsbaantje plein. 

Bij het bedenken van het nieuwe plein is afgesproken dat in 
de winter een ijsbaan kon worden gecreëerd.  
Dit was eenvoudig te maken van het water uit de 
bedriegertjes. 
Door miscommunicatie is dit niet tot ontwikkeling gebracht. 

 
 Ontmoetingcentrum. 

Het was de bedoeling dat verschillende partijen zich zouden 
presenteren in het Ontmoetingscentrum. Nu lijkt het dat Pallas 
en het Hoogheemraadschap hoofdzakelijk zorgdragen voor de 
invulling en hoofdfinanciers zijn. 
Dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke plan. Promotie 
geschiedenis Petten is naar de achtergrond geschoven. 
De dorpsraad vindt dit geen goede zaak. 
Past niet bij het DNA van Petten. 
In de volgende vergadering zal dit aangekaart worden. 

 
 Info bord shared space staat in begin van het dorp. 

Er moet een tweede bord geplaatst worden bij binnenkomst 
vanaf Spreeuwendijk.  
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7. Verlichting langs Westerduinweg  
Brief van bewoner. 
Geen verlichting bij Westerduinweg. 
Fietsende scholieren richting Schagen verkeren in een onveilige 
situatie aangezien het aardedonker is op dit fietspad. 
Aandachtspunt voor Gemeente Schagen in verband met de veiligheid 
Greet stuurt een brief in en neemt ook het fietspad vanaf de Leihoek 
naar Camperduin, de Hondsbosscheweg, mee. 
 

8. Bestuurszaken. 
 Financiën 

Geen bijzonderheden. 
 Website 

Geen bijzonderheden. 
 

9. Rondvraag 
 Er worden bomen geplant in de Nolmerban. 
Deze zijn prachtig!   
 Laptop is binnen. 
 Er zal nog actie worden ondernomen in het vervoer voor 

ouderen. 
 

10. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 10 januari 2017 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Notulist: Karin Brinkman                                   Voorzitter: Joke Kruit 


