
                               
  

 
 

DORPSRAAD 
 PETTEN 

 

1 
 
 

 
 

Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 10-4-2018  
 

Aanwezig: Greet Andriesse - Spaan (voorzitter), Laurens Lieshout,  
Eric Stam, Renze Engelkes, Karin Brinkman, Yvonne van 
Amelsvoort (Notulist), Marieke Kleimeer. 
 

   Afwezig: Matthijs de Boer (M.K)  
 

Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
 
   Aanvang: 19:30 uur. 
    

1. Opening. 
 Greet opent de vergadering en dankt Karin hartelijk voor al het  

werk voor de notulen tot nu toe, Yvonne neemt deze taak van 
haar over 
 

 
Vaststellen agenda. 
 Agenda goedgekeurd. 

 
2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 

 
 

 Uitnodiging senioren partij informatie avond over Pallas. Eric 
doet afbericht 

 Bijwonen en kennismaking buurtteam Wooncompagnie. Eric 
geeft door dat wij graag ingaan op hun voorstel en zal een 
uitnodiging versturen voor 12 juni 

 Uitleg over tritium/NRG bij Dorpsraad Petten van de gemeente 
Schagen. Eric zal contact opnemen met Ramona Verhoef om te 
vragen of zij langs kan komen op 8 mei 

 Studenten TU/Delft/MIT Boston. 
Laurens en Eric hebben een groep studenten rondgeleid en 
toelichting gegeven over de kustverdediging. Mocht dit in de 
toekomst nogmaals gevraagd worden dan mag ook Cees Mantel 
hiervoor benaderd worden. 
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 Renze heeft een reactie opgesteld op de conceptnotitie “Samen 
werken aan langer thuis wonen” en Eric heeft deze namens de 
DRP verzonden 

 Noordkop Hopper. Greet is met Joke bij wethouder Blonk 
geweest, hij heeft advies gevraagd aan WMO Adviesraad maar 
WMO Adviesraad heeft op dit moment nog geen advies kunnen 
geven, komt opnieuw daar op de agenda (waarschijnlijk 8 mei 
as).  

 (storm)schade begraafplaats, wordt besproken 
 Mogelijk komen er enkele schilderijen als gift naar de DRP. 

Wordt afgewacht. Daarnaast is er een schilderij over Petten dat in 
de consistorieruimte hing, Greet neemt hierover contact op met 
Henny Versteeg 

 Op de vraag om het plaatsen van vaste planten in de putten in de 
Schoolstraat te sponsoren, besluit de DRP positief. Marieke kan 
doorgeven dat het budget maximaal 100 euro is en dat de 
declaratie naar de penningmeester kan. Wel vindt de DRP het dan 
fijn als er een bedankje daarover wordt geplaatst in de Sportflits 
door de ontvangers 

 Laurens gaat een vlag bestellen ter vervanging van de versleten 
Europese vlag op het plein met “Welkom”   
 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 13.03.2018 in concept. 
Na één aanpassing worden deze goed gekeurd. 
 

4. NRG/PALLAS 
Op 20 maart heeft weer een burenoverleg plaatsgevonden. 
Uitgebreide toelichting daar over de hoogte van Pallas en de koeling. 
Eerstvolgende keer wordt ook Sint Maartenszee uitgenodigd. DRP 
heeft zienswijzen gegeven op plan MER en bestemmingsplan. 
 

5. Structuurvisie Petten/ Klankbordgroep. 
Resultaat pitches kerkje wordt besproken. Men gaat nu business plan 
schrijven. Op 17 mei heeft Greet met Laurens overleg met wethouder 
Jelle Beemsterboer.  
 
Voor het kunstwerk bij de rotonde is gekozen voor het ontwerp van 
Roland de Jong Orlando 
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De tankvallen zijn opnieuw ingericht 
DRP heeft gemeente nogmaals op stukje schelpenpad gewezen dat 
niet gedaan is. 
 
Op 9 april is de klankbordgroep bijeen geweest. Laurens zal ingaan 
op de nog te ontvangen uitnodiging om mee te praten over de 
tijdelijke voorzieningen op het strand 

 
6. Bestuurszaken. 
 Financiën: we bespreken de inning van de contributie 
 website: geen nieuwe ontwikkelingen 
 Taakverdeling bestuur: Yvonne wordt notulist 
 Voorbereiding ledenvergadering: iedereen zal tijdens de 

ledenvergadering iets toelichten over zijn/haar eigen taken. Eric 
maakt de concept agenda, een ieder reageert daar uiterlijk 
komende maandag op, Laurens maakt etiketten en dergelijke in 
orde, Renze kopieert, maar we wachten tot na de DRP van 8 mei 
aanstaande daar mee.  

 Uitslag gemeenteverkiezing Schagen. We wachten de vorming 
van een nieuwe coalitie af, zetten het agendapunt op de 
vergadering van 8 mei aanstaande 

 
 

7. Rondvraag. 
Niemand heeft iets voor de rondvraag  

 
 

8. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 8 mei 2018. 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Notulist: Yvonne van Amelsvoort Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 

 


