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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  13.06.2017 
 

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

Afwezig: Laurens Lieshout,m.k. 
 

Voorzitter: Joke Kruit. 
 
   Aanvang: 20:00 uur  
    
   Gasten: Wethouder J.Beemsterboer, Baukje de Jong, Carla Rampen 
 

1. Opening 
Joke opent de vergadering en heet alle gasten welkom.  

 Vaststellen agenda 
Agenda goed gekeurd 

    
2. Wethouder Jelle Beemsterboer en Baukje de jong 

Bespreking OLP Terrein (Onderzoek Locatie Petten) 
  
Met het kabinetsbesluit om de krachten van ECN en TNO te 
bundelen in één organisatie, ontstaat een unieke kans om Petten het 
centrum te laten zijn van de Energie transitie. Met de reeds 
aanwezige en internationaal vermaarde kennisgebieden, onder meer 
op het gebied van zonne- en wind energie kan ECN /TNO de spil 
worden van dit transitie-proces. ECN heeft hiernaast een sterke 
positie als partner van universiteiten, andere toegepaste 
onderzoeksinstituten (TO2) en het bedrijfsleven. Op de Campus 
zullen publieke en private partners, in dialoog met de overheid en 
samenleving, resultaten van onderzoek omzetten in 
toepassingsgerichte oplossingen. Door het terrein in de toekomst 
deels open te stellen voor publiek wordt de aantrekkingskracht van de 
locatie vergroot. De ambitie is kennisdeling op het vlak van Energy 
&Health te stimuleren, o.a. door het organiseren van congressen met 
toppers uit wetenschap en onderzoek. Daarnaast wordt gewerkt aan 
opleidingsmogelijkheden en wordt onderzocht of 
verblijfsvoorzieningen voor studenten, promovendi en 
wetenschappers haalbaar 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.nl 
 

Website: 
www.dorpsraadpetten.nl 

mailto:secretariaat@dorpsraadpetten.nl
http://www.dorpsraadpetten.nl
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Waar sommige onderzoekers vooral de nabijheid van de stad of 
universiteiten zoeken, is de grote kracht van Petten juist de setting 
midden in de natuur. 
 

3. Ingekomen stukken/mededelingen 
 Uurwerk toren(kerk) 

De klok doet het maar het carillon niet. 
Greet neemt weer contact op. 

 US-mast 
Joke heeft gesproken met Mike Schouten tijdens een 
presentatie over Huis ter Duin. 
M. Schouten is eigenaar van de camping en wil overleg 
met de Dorpsraad over dit onderwerp. 

 Via website: Z. Tasnyazov 
Hoe is het met het bruggetje tussen Singel en bos. Deze is 
weg maar dit is opgenomen in de wandelroute Noord 
Holland.  
Greet heeft contact gehad met de wandelroute Noord 
Holland. Zij passen de route aan door een stukje om te 
lopen waardoor de bruggetjes niet meer nodig zijn. 

 H. Versteeg: herrie s’nachts tijdens luilak. 
Het is besproken in de dorpsraad. 
Er waren zeer harde knallen i.v.m. luilak. 
Greet verwijst H. naar de gemeente voor indienen klacht. 

 Vlaggenmast kerktoren er wordt contact gezocht met de 
gemeente. 

 Gedenksteen Sandenbergh. 
De Gedenksteen Sandenbergh ligt volgens                 
Anton Munniks (vernomen via Piet Glas) op de 
Gemeentewerf in Schagen.Piet Glas is er voorstander 
van,om deze gedenksteen, samen met het houten paneel 
uit de voormalige kerk van Petten, op te nemen in de 
collectie van het Zijper Museum. 
Maikel Aarts, van Dura Vermeer, had om de afmetingen 
van de steen gevraagd i.v.m. plaatsing bij het 
nieuwbouwproject “Sandenbergh” 

 
4. Notulen bestuursvergadering DRP d.d 09-05-2017 

Aantal correcties. 
Notulen verder goedgekeurd met dank aan de notulist.  
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Vervolg Notulen 09.05.2017 n.a.v.  
Piet Breed heeft contact gehad met E-fiber. 
Er zijn vanuit de verenigingen geen vrijwilligers die informatie over 
glasvezel aan de deuren van bewoners van Petten willen geven. 
 
De Dorpsraad Petten zal dit jaar niet deelnemen aan de Rabo 
fietssponsortocht wegens geen aanmeldingen. 
Volgend jaar zal de Dorpsraad Petten ook niet meer inschrijven voor 
deze sponsortocht. 

 
5. NRG/Pallas 

 Is ter sprake geweest bij presentatie J.Beemsterboer                    
zie punt 2. 

 
6. HZL 

1 juni heeft Joke samen met J.Beemsterboer een gesprek gevoerd met 
Commisaris der Koning de heer Johan Remkes over de gevolgen van 
de ontstane vertraging m.b.t. de uitvoering van de Structuurvisie 
Petten vanwege het beroepsschrift van HZL tegen het 
bestemmingsplan Kustzone Petten dat bij de Raad van State ligt. De 
heer Remkes heeft aandachtig geluisterd en begreep onze zorgen. 
Voor de Statenvergadering over de nog vast te stellen Zoneringsnota 
voor de kust door de provincie N-H is dit gesprek met de Commisaris 
nuttig geweest. 
Deze zomer zal er een toiletgebouw neergezet worden bij het 
activiteitenvak. 
Waarschijnlijk komt er ook een verrijdbare snackwagen. 

 
7. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 

 M.Schouten heeft grote plannen met het pand Huis ter Duin 
en camping Corfwater. 

 De wandelpaden bij de tankvallen worden niet doorgetrokken 
richting de gymzaal; hier is geen geld voor. 

 Lichten in de grond bij de kerk. 
Deze lichten staan verkeerd afgesteld waardoor de kerk niet 
verlicht is. 
Als de grond opgebroken wordt, moeten de basaltsteentjes 
weer opnieuw gelegd worden door de Portugese 
stratenmakers. 
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 IJsbaantje bij de fonteintjes: De ijsbaan kan niet worden 
gerealiseerd zoals van te voren bedacht. Om kosten te 
besparen zal het aanleggen van de ijsbaan in de winter lokaal 
geregeld worden. 

 C.Rampen: Petten kan in aanmerking komen voor driehoeks 
informatie borden. Deze zullen op een grote zuil bevestigd 
worden. 
Er zal nog gezocht worden naar een geschikte plek. 

 Contract van Ruurt Geskes wordt niet verlengd. Maaike 
Ligthart van de gemeente Schagen gaat zijn werk overnemen. 

 
8. Bestuurszaken 

Financiën : 
Laurens zal de financiële zaken zolang het gaat beheren. Rekeningen  
worden door hem namens de Dorpsraad voldaan. 
Greet zal, indien nodig, assistentie verlenen en eventueel de 
 betalingen overnemen. 
Factuur binnengekomen van het zeil. 
Hier is echter BTW op berekend. 
Greet heeft met de gemeente contact om de factuur aan te passen. 
Website: 
Er komt op de site veel spam binnen. 
Dit moet Marieke handmatig verwijderen. 
Er wordt een Spamfilter gekocht. 
Greet geeft aan dat erop de website regelmatig gemeente Zijpe staat. 
Dit moet veranderd worden. Marieke neemt dit op. 
 

9. Rondvraag 
Geen punten voor de rondvraag 
 

10. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 11 juli 2017 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Notulist: Karin Brinkman                        Voorzitter: Joke Kruit 


