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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 13.02.2018  
 

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

   Gast : Yvonne van Amelsvoort (kandidaat bestuurslid), 
Ernie Kroon (gehandicapten platform). 

 
Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 

 
   Aanvang: 19:30 uur. 
    

1. Opening. 
 Greet opent de vergadering en heet Yvonne en Ernie hartelijk 

welkom. 
 Yvonne stelt zich kort voor als mogelijke kandidaat voor het 

bestuur van de Dorpsraad Petten. 
 Ernie stelt zich voor namens het Gehandicapten Platform.  
 
Vaststellen agenda. 
 Agenda goedgekeurd. 

 
2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 
 Sandenbergh; 

In plaats van april zal medio oktober de datum van oplevering 
zijn.  Er is vertraging. 

 Petten Plaza; 
Er zijn 5 bezwaarschriften. 

 Lijst met open staande punten structuurvisie Petten; 
Maaike heeft dit uitgezet bij de gemeente en zal dit terug 
koppelen. 

 Grondwaterpeil Petten; 
Geen vorderingen, Ron Tuijn zal worden benaderd voor de stand 
van zaken. 

 Stand van zaken UMTS-mast; 
Er is vergunning aangevraagd voor een tijdelijke plaatsing met 
een termijn van maximaal 2,5 jaar. (i.p.v. 2 jaar) 
 

Voorzitter: 
M.W.M .Anriesse-Spaan 

 
Secretaris: 

E.Stam 
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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 Kunstcommissie Schagen; 

Er komt een kunstwerk vlakbij de  rotonde Petten. 
4 kunstenaars mogen een schets laten zien van een ontwerp. 
Daar zal een selectie uitgemaakt worden. 

 Glasvezel; 
De campagne wordt verlengd. E-fiber is in gesprek met 4 andere 
providers. 
 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 13.02.2018. 
Na wat aanpassingen is het verslag goedgekeurd met dank aan de 
notulist. 

 
4. Stand van zaken invoering papiercontainers. 

Is in volle gang. 
 

5. ECN, Pallas, NRG. 
Harrie Buurlage gaat weg. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de duurzame aktiviteiten en 
NRG. 
Piere Timmermans zal de plaats van Harrie Buurlage innemen. 
Pallas: De koeling van de reactor zal afwijken van het 
bestemmingsplan. Als alle stukken binnen zijn bij de dorpsraad zal er 
bezwaarschrift worden ingediend. 
 

6. HZL. 
Geen nieuws. 
 

7. Structuurvisie Petten/ Klankbordgroep. 
De open staande punten zijn besproken met de Gemeente. 
12 maart a.s. komt er in de klankbordgroep een vervolg over de 
ideeën die zijn voorgedragen om Petten aantrekkelijker te maken in 
het centrum. 

 
8. OV Petten. 

Dorpsraad heeft zich hard gemaakt voor de Noordkop Hopper bij de 
Provincie. 
CDA en PvdA willen vanuit de Provincie het project ondersteunen. 
WMO adviesraad neemt over ruim een maand een beslissing. 
Ernie Kroon denkt dat de gehandicapten het moeilijk gaan krijgen 
i.v.m. het PGB en wil hier een aandachtpunt neerleggen. 
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9. Bestuurszaken. 

 Financiën: 
 De begroting voor 2019 wordt doorgenomen en na wat 

kleine aanpassingen, akkoord bevonden door het bestuur. 
 Het financieel jaarverslag over 2017 wordt toegelicht en 

na wat kleine aanpassingen door het bestuur akkoord 
bevonden. 

 Website: 
 Geen nieuwe ontwikkelingen. 

 Koers DRP:: 
 In verband met het aftreden van Joke zijn er de volgende 

wijzigingen in de bestuurstaken: 
Greet is de nieuwe voorzitter van de Dorpsraad Petten. 
Eric is secretaris en doet het secretariaat. 
Renze blijft vicevoorzitter. 
Laurens blijft penningmeester. 

 Yvonne komt ook de volgende bestuursvergadering en wil 
het notuleren wel overnemen van Karin. 

 Voor de Algemene Ledenvergadering op 27 maart a.s.: 
Joke is aftredend en niet herkiesbaar. 
Laurens is aftredend en herkiesbaar. 
Karin en Marieke zijn aftredend en laten in de volgende 
bestuursvergadering weten of zij herkiesbaar zijn. 

 Matthijs gaat studeren in Tilburg. Hij zal niet kunnen 
deelnemen aan het bestuur. Als er punten spelen binnen de 
jeugd in Petten houd hij ons op de hoogte. 
 

10.  Rondvraag. 
 Yvonne: 

Verlichting op het fietspad langs de Westerduinweg. Het is aarde 
donker op de weg. Erg gevaarlijk voor o.a. scholieren.  
Dit punt is eerder dit jaar ook aangekaart. Het valt onder de 
provincie. DRP zal het bij Provincie neerleggen. 

 Yvonne: 
Er komen nieuwe Pettemers in Petten wonen via nieuwbouw. Is 
het mogelijk om het DNA van Petten  tegen die tijd te herzien? 
Misschien hebben de nieuwe bewoners andere ideeën. 
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11. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 13 maart 2018. 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 Notulist: Karin Brinkman.         Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 

 


