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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  09.05.2017 
 

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

 
   Voorzitter: Joke Kruit. 
 
   Aanvang: 20:00 uur  
 

1. Opening 
Joke opent de vergadering  

 Vastellen agenda 
 Agenda goedgekeurd 

 
2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 

 Uurwerk klok Petten 
De klok is gerenoveerd. Nu luidt de klok wel maar het 
carillon niet. Greet onderhoudt het contact hierin. 

 Op 4 mei hing in de kerktoren geen vlag, dus ook niet 
half stok. 
Er is wel een poging ondernomen. Helaas de harde wind 
maakte het onmogelijk de vlag op de hangen. Met de vlag 
de trap op gaan in de toren is risicovol. Daarnaast is de 
vlaggenmast ook gammel. 
Greet neemt contact op met de Gem. Schagen. 

 US Mast 
Eric en Joke hebben overleg gehad met Walter Kruijer en 
Mevrouw van Rein. 
De mast is moeilijk te verplaatsen. 
De mast mag er staan maar mag niet hoger zijn dan 14 
meter. 
Er is gesproken over een open mast. Deze wordt veel 
hoger. 
Er is voorgesteld om de mast meer de kleuren van de 
omgeving te geven waardoor deze meer wegvalt in het 
landschap. De straling van deze mast is behoorlijk, de 
Dorpsraad houdt dit in de gaten. 
Er volgt nog een gesprek waar T-mobile ook aanwezig 
zal zijn. 

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.n
l 
 

Website: 
www.dorpsraadpetten.nl 
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 Uitnodiging Algemene vergadering Dorpswerk NH 2017. 

Renze zal alleen aanwezig zijn bij de workshop 
Burgerinitiatieven Informele zorg. 

 Cees Mantel heeft geconstateerd dat de gedenksteen van 
Sandenbergh bij Piet Glas ligt opgeslagen. 

 E-fiber, we ontvangen allerlei mails over ondernomen 
acties. 
Joke neemt contact op met Piet Breed aangezien hij 
benaderd is door E-fiber. 
 

3. Notulen 11-04-2017 
Aantal correcties. 
Notulen verder goedgekeurd met dank aan de notulist.  

 
4. Notulen Algemene Ledenvergadering DRP d.d. 28-03-2017 

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

5. NRG/PALLAS 
Er is een burenoverleg geweest. Veel informatie uitgewisseld. Eind 
dit jaar of begin volgend jaar go - no go PALLAS. 
 

6. HZL 
Geen bijzonderheden. 
 

7. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 
 Alle punten die zijn blijven liggen rond om het plein zijn 

doorgenomen in de vergadering. Het loopt erg traag. 
 Rond de Tankvallen komt een mooi pad. Het schelpenpad 

naar de MFR is niet meegenomen. 
Greet zal contact opnemen met de Gem.Schagen. 

 
8. Bestuurszaken 

 Financiën  
De Rabo fiets sponsortocht. 
Cees Mantel gaat samen met zijn dochter fietsen. 
Er zijn verder geen aanmeldingen.  

 2 nieuwe leden hebben zich aangemeld bij de dorpsraad. 
 Website, 

Geen bijzonderheden 
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 Seniorenpartij/verzoek om medewerking 
Een belangrijk punt is vervoer naar Schagen. 

 Enquête. 
Gelet op de laatste ontwikkelingen heeft het bestuur besloten 
voorlopig geen enquête te houden. 
 

9. Rondvraag 
Geen punten voor de rondvraag 

 
10. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 13 juni 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

 
Notulist: Karin Brinkman                Voorzitter:  Joke Kruit                 

 


