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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 09.01.2018  
 

Aanwezig: Joke Kruit (voorzitter), Laurens Lieshout,  
Eric Stam Greet Andriesse-Spaan, Renze Engelkes , 
Matthijs de Boer, Karin Brinkman(Notulist) 
 

   Afwezig: Marieke Kleimeer (m.k.)  
 

Voorzitter: Joke Kruit. 
 
   Aanvang: 19:30 uur  
    

1. Opening 
 Joke opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom op haar 

laatste bestuursvergadering als voorzitter van  dorpsraad Petten. 
 
Vaststellen agenda 
 Agenda goedgekeurd. 

 
2. Ingekomen stukken/Mededelingen 
 Petten Plaza 

Op 23 dec. jl. heeft de gemeente Schagen het voornemen tot het 
verlenen van de omgevingsvergunning voor Petten Plaza. 

 Uitwerking veldbezoek 
De knelpunten zijn uitgewerkt. 
Gemeente heeft hier op gereageerd. 
Niet alle punten zijn naar tevredenheid. 
Dit zal in de Klankbord groep worden meegenomen. 
Voornamelijk de heesters bij de tankvallen zorgt voor 
vraagtekens. 

 Stand van zaken zeil 
Dit is afgehandeld 

 Stand van zaken vlaggenmast/kerktoren 
Is afgehandeld 

 Grondwaterpeil Petten 
Het grondwater in Petten staat hoog 
Vooral bij het Korfwater 
Er is inmiddels een meting gedaan. 
Gemeente geeft als reden: vele tuinen zijn bestraat. 

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 
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 UMTS-mast 
In gesprek met T-mobile, Harlem Oil Company en de Dorpsraad 
Petten over de zendmast nabij het perceel Strandweg 3 in Petten 
is het volgende naar voren gekomen.  Een directe definitieve 
oplossing is niet voor handen. Harlem Oil Company heeft 
aangegeven voor de duur van twee jaar nog een contract te 
hebben met T-mobile voor de zendmast op hun terrein en dit niet 
te willen verlengen. Dit standpunt heeft, gelet op de toekomstige 
ontwikkelingen,, er toe geleid, dat het voor een ieder het beste is  
te kiezen voor een tijdelijke oplossing. Deze oplossing geeft ons 
de mogelijkheid om de zendmast mee te nemen in de 
ontwikkeling van Petten en T-mobile de mogelijkheid om binnen 
het zoekgebied te kijken naar verschillende type zendmasten, 
passend in de omgeving die de dekkingsgraad in Petten 
garanderen. 
 

 OV Petten 
Geen nieuwe ontwikkelingen 
 

 Laaghangend fruit 
Er is een brainstorm sessie geweest in de Klankbordgroep. 
Er zijn meerdere ideeën naar voren gekomen. 
Gekeken wordt welke realistisch zijn /weinig kosten/ zonder 
vergunning. 
 

 Urnen muur 
Het is mogelijk om een huurplaats voor een urn op de 
begraafplaats voor de duur van 10 jaar af te nemen i.p.v. 20 jaar. 

 
3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 12.12.2017 

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 
Geen nieuwe ontwikkelingen 
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6. HZL 

Geen nieuws 
 

7. Structuurvisie Petten/ Klankbordgroep 
Zie punt laag hangend fruit 

 
8. Bestuurszaken 
 Financiën:  

 Digitale Jaarstukken worden rond gestuurd voor 
goedkeuring. 

 Subsidie is goed gekeurd 
 Website:  

 Geen nieuwe ontwikkelingen 
 Takenlijst Bestuur DRP/ 

 Werving kandidaten 
Gekeken wordt wie welke taken op zich zal nemen. 
Matthijs de Boer zal volwaardig bestuurslid worden van 
DRP en geeft aan Jeugdzaken op zich te willen nemen. 
 

9.  Rondvraag 
 Matthijs: Een ondernemer heeft geklaagd over de berg met 

helmgras voor haar winkel. Het is in het aanzien  een 
belemmering voor de winkel. Er volgt een korte brainstorm. 
Via de gemeente wordt dit wellicht een lange procedure. 
Misschien een optie, een groep vrijwilligers die het helm er uit 
willen steken en dit gaan verplanten bij de tankvallen. 
 
 

                      
10. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 13 februari 2018 

 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

 Notulist: Karin Brinkman           Voorzitter: Joke Kruit 

 


