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Notulen Algemene Ledenvergadering DRP d.d. 28 .03.2017 
 

Aanwezig: Bestuur DRP: 
Joke Kruit (voorzitter),Laurens Lieshout, penningmeester, 
Greet Andriesse, (secretariaat) Karin Brinkman, notulist, 
Marieke Kleimeer, Erik Stam en Renze Engelkes. 
 
Leden:   
Zie presentielijst 

 
   Afwezig met bericht: 

F.Evertsz;  H.Leeuwenkamp;  R.Moonen;  C.v.Noort; 
M.Quak;  R.Sips;  L.de Vrueh en R.Waage 

    
   Gast en lid: 
     J. Beemsterboer, wethouder 
 
   Aanvang: 20:00 uur  
 

1. Opening 
Voorzitter Joke Kruit heet iedereen welkom en introduceert de 
aanwezige gast/lid  Wethouder Beemsterboer. 

 
2. Vaststelling vergadering 

 Aanvullend punt : Bruggetjes Singel 
 

Bruggetjes Singel: 
De bruggetjes op de Singel zijn verwijderd. 
Op facebook ontstond enige discussie rondom de verdwijning 
van deze bruggetjes op de Singel. 
Joke geeft een korte toelichting over de werkelijke gang van 
zaken en stelt voor om aan de Gemeente Schagen te vragen of 
één van de bruggetjes kan worden teruggeplaatst. 
De leden stemmen hiermee in. 

 
3. Notulen 5.04.2016 

 Goedgekeurd. 
 
 
 
 

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 

 
 

mailto:secretariaat@dorpsraadpetten.nl
http://www.dorpsraadpetten.nl
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n.a.v. : 
 Project Sandenbergh 

Joke geeft aan dat van de 20 woningen er 15 zijn verkocht. 
Op dit moment wordt er nader onderzoek gedaan naar een  
rugstreeppad. Deze zou in dit gebied voorkomen. 
Als verder geen bezwaren worden ingediend zal de bouw  in 
het laatste kwartaal gaan plaatsvinden. 

 
 Project Petten Plaza. 

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd.                                                         
 

4. Bestuurszaken 
4.1   Aftredend en herkiesbaar: 
 Greet Andriesse Spaan 

Greet is de spin in het Web van de DRP Petten. 
Greet wordt unaniem en onder applaus herkozen. 

 Joke Kruit 
Joke is heel belangrijk voor de dorpsraad.  
Zit overal boven op. 
Joke wordt unaniem en onder applaus herkozen. 

 Eric Stam 
Eric zoekt alles tot in de puntjes uit. 
Doet veel onderzoek achter de schermen 
Eric wordt unaniem en onder applaus herkozen.  

4.2    Financieel jaarverslag 2016 
Dee kascommissie heeft onderzoek  gedaan naar de  
financiële administratie van de penningmeester en is tot  
het oordeel gekomen dat de administratie correct is  
gevoerd en weergegeven in het financieel verslag. 
Zij stelt op grond hiervan de ledenvergadering voor, de  
penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde  
financieel beleid. 
De ledenvergadering besluit hiertoe met algemene 
stemmen. 

4.3   Benoeming nieuwe kascommissie                         
Annemieke Vries-Putter,  Janneke Spannenburg en reserve 
Corine Breed 

4.4   Begroting 2018 
60 nieuwe leden 
Contributie 2018  € 7,50 per jaar: 
bij automatische incasso € 5,50 per jaar. 
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4.5   Rabosponsortocht  
Gevraagd wordt wie er wil deelnemen aan de Rabo 
sponsortocht. 

 
5. Presentatie activiteiten Dorpsraad Petten 

 Joke geeft een korte uitleg over de stand van zaken 
Structuurvisie Petten. 
Het wachten is op de uitkomst van het beroep dat HZL over 
een toename van stikstof heeft ingediend bij de Raad van 
State. 
Raad van State heeft aangegeven nader advies in te winnen bij 
het Europese hof van Justitie. 
Hoe lang e.e.a. gaat duren is niet bekend. 
Dit betekent dat er voorlopig niets kan  gebeuren op het 
strand. 

 
Dolly Kleibergen   
In Callantsoog willen ze geen strandhuisjes / kan dan misschien dit 
worden doorgeschoven naar Petten 
 Wat Callantsoog wel of niet wil heeft niks met Petten te 

maken. 
 

 Door een aantal partijen “2Landschap Noord-Holland, 
Natuurmonumenten en PWN “ is een Zoneringsnota voor de 
Noord-Hollandse kust in concept uitgewerkt waarin staat 
aangegeven waar wel en waar niet mag worden gebouwd over 
het gehele kustgebied. 

 
Ron Tuijn 
Kust PACT  is iets positiefs. 
Maar het is verwarrend hoe er met stikstofmeting wordt omgegaan. 

 
RonTuijn 
Is er nog nieuws over camping Corfwater? 
 De camping blijft functioneren als een camping. 

De strandrecreatie heeft invloed op de ontwikkelingen rond de 
camping. Men zou nl. langzamerhand over gaan naar 
recreatiewoningen op dit terrein, maar gezien de huidige 
situatie wacht men nu af. 

 Wethouder Beemsterboer vult aan dat als Huis ter Duin wordt 
over genomen, deze een Hotelbestemming krijgt. 
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Nienke Lange 
Is alles in de wacht gezet zowel de strandhuisjes als de 
strandpaviljoens? 
 Ja dat geldt zowel voor de strandhuisjes als de 

strandpaviljoens. 
 
Anne Kossen 
Is er iets bekend over PALLAS? 
 Binnenkort vindt er weer een Burenoverleg plaats. 

 
Ron Tuijn 
Het fietspad bij St. Maartenszee is aarde donker. 
Hier fietsen vele scholieren van Petten langs op weg naar Schagen. 
Dit is heel gevaarlijk. Vooral met  de elektrische fietsen van de 
kinderen.  
Kunnen daar geen groene straatlantaarns komen die b.v alleen in de 
vroege ochtend branden. 
 
 De Dorpsraad heeft deze vraag eerder beantwoord: de weg is 

niet van de Gemeente maar van de Provincie. Zij bepalen 
waar verlichting mag komen.  

 Wethouder Beemsterboer vult aan: dat er binnenkort wordt 
begonnen met de verlichting van de strandopgang  
St. Maartenszee, misschien dat dan de verlichting voor het 
fietspad  kan worden doorgetrokken. 
 

Ron Tuijn 
Komt met het idee dat er mogelijk gewerkt kan worden met 
zonnepanelen aangezien het ECN hier vlak bij zit. 
 
 
Jan Kleef 
Hoe staat het met het zeil van het schip? 
 31 maart wordt het zeil geleverd en geplaatst. 

Wat nog moet worden geregeld is het Beheer en Opslag.  
Daarnaast ondersteuning bij evenementen voor het ophangen 
en aftuigen van het zeil. 
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Ron Tuijn 
Meldt zich aan om mensen bij elkaar te krijgen die verantwoordelijk 
zijn voor het op en aftuigen van het zeil. 
 
 Hans Vos 
De staat van het voetpad langs de Spreeuwendijk is zeer slecht.  
 Eric zal contact opnemen met de gemeente. 

 
Wim Bouwes 
Hoe staat het met het gat op het plein; waar Petten Plaza moet 
komen? 
Komen er winkeltjes of worden het allemaal appartementen? 
 Winkeltjes en appartementen 

 
Kitty Mertz 
Er rijden op de Zeeweg regelmatig in de avond fietsers op de 
autoweg. 
 Waarschijnlijk vinden de fietsers het eng bij slechte 

verlichting om vlak bij de bossen van Wildrijk te fietsen. 
 
Piet van Noort 
Vraagt naar het bestaan van de USMast bij Camping Corfwater. 
 Is illegaal geplaatst. Bezwaarschrift is door DRP ingediend. 

Korte toelichting wordt gegeven over de inhoud. 
 

Mauro Schintu 
HZL is flink de strandrecreatie aan het tegenhouden maar wat 
kunnen wij als bewoners van Petten daar tegen doen? 
Hij stelt voor een Referendum te houden over de strandrecreatie. 
Meerdere leden sluiten zich hierbij aan en geven aan met de 
vragenlijst langs de deuren te willen gaan. 
 De Dorpsraad is blij met ‘n initiatief. 

 
Anne Kossen 
Wat kan je met de uitkomst? 
 Wethouder Beemsterboer geeft aan dat na een formele 

vraagstelling het effect beter is. 
 

Ron Tuijn 
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Initiatief is mooi maar er hoeven maar twee bezwaren te zijn… 
 
Ron Peijnenburg 
Gaat het verkeer deze zomer door het dorp? Door de huidige 
bebording gaat dit zeker niet lukken .  
 Wethouder Beemsterboer zal dit meenemen 

 
Leo Groot 
Grijze bakken worden niet schoongemaakt. Hier moet voor worden 
betaald 
 De grijze bakken gaan verdwijnen. 

 
Leo Groot  
De lantaarnpaal op het nieuwe plein staat op de rijweg. 
 Wethouder Beemsterboer zal hier naar kijken. 

 
6 Afsluiting 
 Joke dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Notulist: Karin Brinkman                                Voorzitter: Joke Kruit 


