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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  14.02.2017 
 

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

 
   Afwezig: Eric Stam, mb 
 
   Voorzitter: Joke Kruit. 
 
   Aanvang: 20:00 uur  
 

1. Opening 
Joke opent de vergadering en heet allen welkom. 
 

2. Ingekomen stukken / Mededelingen 
2.1 Ingekomen post / vaststellen Agenda 
 Agenda akkoord 

      2.2 Mededelingen   
 Uurwerk Toren (kerk) 

Het uurwerk, carillon en de torenhaan van de toren in Petten 
zijn aan een restauratie toe. De fa. Eijsbouts gaat deze 
restauratie uitvoeren en is van plan om de onderdelen in week 
7 te demonteren. De onderdelen komen volgens planning 
terug week 14. 
Dat betekent wel dat de toren van week 7 tot week 14 stil is.  
 

 U-mast Camping Corfwater 
De antenne-installatie  bij Corfwater is geplaatst  ter 
vervanging van de  reeds aanwezige. De oude bestaande 
antenne-installatie is echter nog niet verwijderd. Dat gaat nog 
wel gebeuren. Verder verkeerde de eigenaar van deze 
installatie (de mobiele provider) in de  
veronderstelling dat vervanging van de antenne-installatie 
zonder omgevingsvergunning mogelijk was. Dat is echter niet 
het geval. Hiervoor wordt alsnog een omgevingsvergunning 
aangevraagd.  
Het bestemmingsplan “Petten, 't Zand, Callantsoog en Groote 
Keeten” staat op deze locatie één  antenne-installatie toe. 
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  Blauwe afvalcontainer (oud-papier) 
     Petten staat bovenaan de lijst.  
     Procedure is als volgt: 

 Plan van aanpak uitwerken 
 Financiën in kaart brengen 
 Totaal plan ter goedkeuring voorleggen aan de 

Gemeenteraad 
 Na goedkeuring; voorlichting aan bewoners 
 Planning uitwerken omwisselen afvalbakken en plaats 

ondergrondse containers. 
 

Start Petten: september 2017 
Glascontainer in J.C.Bellisstraat verdwijnt. Op deze plaats 
komt een van de ondergrondse containers voor restafval. 

 
 Verlichting langs de Westerduinweg en richting Camperduin 

Westerduinweg is buitengebied en valt onder de 
verantwoordelijkheid van de Provincie.. 
Richtlijn : wegen in buitengebied worden niet verlicht, alleen 
de kruisingen. 
Aankaarten bij de Provincie. Kans van slagen nihil.  
Laurens koppelt dit terug naar bewoner 

 
3. Concept notulen 10.01.2017 

 Aantal correcties. 
 Notulen verder goedgekeurd met dank aan de notulist. 

 
4. NRG/PALLAS 

NRG presentatie is afgezegd. 
Verdere info volgt. 

 
5. HZL 

 Geen nieuws te melden. 
 

6. Dorpswerk Noord-Holland   
 Wint uw dorp dit jaar de Dorpsvernieuwingsprijs. 

Over twee jaar zullen we dit indienen. 
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7. Structuurvisie Petten/klankbordgroep. 

 Vergadering  klankbordgroep met nieuwe projectleider: 
 Ruurt Geskes. Puntsgewijs is meneer Geskes op de hoogte 
gebracht over de ontwikkelingen rond het plein. En vooral wat 
is blijven liggen. 
 

8. Voorbereiding ALV DRP d.d. 28.03.2017 
Agenda doorlopen en aanpassing gemaakt. 
Sportflits aankondiging. 

 
9.  Bestuurszaken. 

 Financiën 
Laurens geeft een korte toelichting. 

     
Greet geeft uitleg over de nieuwe laptop. 
 

10. Rondvraag. 
Spannend jaar voor Laurens vm. zijn gezondheid. 
 

11. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 14 maart 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Notulist: Karin Brinkman                                Voorzitter: Joke Kruit 

 
 
 


