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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 12.12.2017 

 
Aanwezig: Joke Kruit (voorzitter), Laurens Lieshout,  

Marieke Kleimeer, Eric Stam Greet Andriesse,( Karin 
Brinkman (notulist) Renze Engelkes  
 

Afwezig: Matthijs de Boer m.k 
 
Gast:  Ron Tuijn, Carla Rampen. 

 
Voorzitter: Joke Kruit. 

 
   Aanvang: 19:30 uur  
    

1. Opening 
 Joke opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. 
 
Vaststellen agenda 
 Agenda goedgekeurd 

 
2. Ron Tuijn 
 Stand van zaken zeil Schip 

Ron heeft het zeil naar firma Braak gebracht. Het zeil is gemaakt! 
Ron zal het zeil weer ophalen 

 Stand van zaken Vlaggenmast en Kerktoren. 
Ron heeft samen met de gemeente gekeken naar vlaggenmast. 
Volgens de gemeente zit de vlaggenmast goed vast. 
Het betreden van de kerktoren moet wel  ARBO verantwoord 
zijn. 

 Stand van zaken UMTS-Mast. 
Er vind een overleg plaats deze week bij de gemeente. Joke en 
Eric zullen hierbij aanwezig zijn. 

 OV Petten 
Er is een overleg geweest met wethouder Ben Blonk en Sigge van 
der Veek over de Noordkop Hopper. 
Het is wachten op een positief advies van de WMO adviesraad. 
Het plan is om al het vervoer wat nu van en naar Schagen gaat, in 
1 systeem te  stoppen. 

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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 Laaghangend Fruit 
Er zullen ideeën bedacht moeten worden om de strandtoeristen 
door het dorp te laten gaan deze zomer. Het dorp moet meer gaan 
leven in de zomer en niet stiller worden. Renze komt met het idee 
om foodtrucks in te zetten op het plein. 
Er zullen dan verschillende eetgelegenheden zijn met standjes. 
Er volgt een korte brainstorming. 

 Mededelingen 
Laurens: De letters informatieborden liggen bij fam. Kleef. 
Deze hebben geen ruimte meer. 
Nieuwe locatie wordt wellicht de opslagruimte tussen gymzaal en 
de Keet. 
   

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 14.11.2017 
Na wat aanpassingen is het verslag goedgekeurd met dank aan de 
notulist. 

 
4. Stand van zaken invoering papiercontainers 

In januari zullen de containers aangepast worden. 
 

5. ECN, Pallas, NRG 
Joke heeft een gesprek gehad met de communicatie manager 
Anneloes Geldermans. In januari zal het plan MER worden 
besproken. 
 

6. HZL 
Geen nieuws 
 

7. Structuurvisie Petten/ Klankbordgroep 
Volgende week wordt er gebrainstormd over verbetering dorp. 
Tankvallen, geen vorderingen. 

 
8. Bestuurzaken 
 Financiën: 

Betaling website hosting en domein naam zijn voor 2018 betaald. 
Betaling laptop/antivirus is 3 jaar verlengd 

 Website: geen nieuwe ontwikkelingen 
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 Voortvloeiend uit waarneming voorzitterschap DRP is, naast 
Greet, voor het volgende overleg als 2e bestuurslid aangewezen: 

 KlankbordgroepGreet, 
Laurens-  Eric reserve 

 Structuurvisie Petten: 
Laurens – Eric reserve 

 Harlem & Oil: 
Laurens – Eric reserve 

 Burenoverleg/Pallas  
Laurens  

 OV Petten 
Laurens 

 UMTS mast 
Eric 
 

9.  Rondvraag 
 Het bestuur van de Dorpsraad Petten zal aangevuld moeten 

worden met nieuwe bestuursleden. 
Dit gaan we doen door: 

 Het opstellen van profielen 
 Op basis van de profielen kandidaten zoeken binnen 

netwerk/voordragen 
 Potentiële kandidaten bespreken binnen bestuur DRP 
 Voeren van gesprekken met potentiële kandidaten. 

 
                      

10. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 9 januari 2018 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

 Notulist: Karin Brinkman           Voorzitter: Joke Kruit 


