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   Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  23 februari 2016 
 

Aanwezig: Joke Kruit (voorzitter), Marieke Kleimeer, Laurens 
Lieshout , Eric Stam, Renze Engelkes, Annemieke.Vries-
Putter,  en Karin Brinkman (notulist) 

 
 
   Voorzitter: Joke Kruit. 
 
   Aanvang: 19.30 
 

1. Opening  
Joke opent de vergadering. 
 
Vaststellen agenda 

       
2. Ingekomen stukken / Mededelingen 

Mededelingen 
- Maandag 22 februari jl. heeft de Klankbordgroep vergaderd over 

de problematiek rond de afvalcontainers op het plein. 
Aangezien het verwijderen van de containers circa  € 13.000,- zal 
gaan kosten kwam het tussenvoorstel van de gemeente om een 
jaar ervaring op te doen op deze locatie en vervolgens een 
evaluatie te houden. Hier is de Klankbordgroep niet mee akkoord 
gegaan. In overleg met de afdeling Openbaar gebied wordt een 
alternatieve locatie bekeken voor de huisvuilcontainer in de 
directe omgeving van de Spar. Deze locatie is centraal gelegen en 
hier komen ook parkeerplaatsen. Uiteraard zullen de glas- en 
kledingcontainer ook moeten verhuizen naar een 
andere plek. Zodra de mogelijkheden van de alternatieve locaties 
onderzocht zijn en het bijbehorende kostenplaatje er ligt wordt er 
een definitief besluit genomen. 

.- De RABO fietssponsortocht 11 juni 2016 
 De dorpsraad meld zich aan. 

           -  Vlaggenmasten; 2 nieuwe vlaggenmasten op plein 1945 
    De plaats is bekend waar deze masten komen. 
    Dorpsraad beheert de vlaggen en de masten. 

 
 
 

Voorzitter: 
J.M.Kruit 

 
Secretaris: 

M.W.M.Andriesse-Spaan 
Eric Stam (waarnemend) 

Postbus 10 1755 ZG Petten 
O6-22956473 

 
  
 

Rabobank:   
NL 61 RABO 0311 5070 85 

 
KvK:  40637371 

 
Email: 
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Ingekomen stuk 
-email inwoner locatie De Putten. 
Zoals het er nu uit ziet zullen de drie putten in de schoolstraat 
komen 
-email  situatie Ir. Van der Banstraat 
Klacht over connexxionbus voor het huis van inwoner. 
De situatie is in de dorpsraad besproken en we zijn het er over eens 
dat dit een tijdelijke situatie is, gezien de ontwikkelingen van het 
plein. 
Eric geeft een reactie terug. 
 
-Greet Andriessen keert langzaam weer terug in de dorpsraad en de 
klankbordgroep. 
 

. 
 

3. Concept notulen 19-1-2016 
Na  aanpassingen goedgekeurd. 
Annemieke komt terug op de vraag die er nog stond over het vervoer 
van de WMO.Er zijn  twee soorten vervoer. Vervoer binnen de 25 
kilometer en vervoer buiten de 25 kilometer. 
Met een verliespas. Het zogenaamde gele boekje staat online hierin 
staan alle mogelijkheden qua vervoer. 
 
De oprijplaten op het strand zijn smal , auto’s kunnen elkaar niet 
passeren. Hier komen uitwijk plaatsen. 
 
Omgevingsvergunning huis ter duin is in december ingediend. 
Vergunning is voormeel aangevraagd maar zal inmiddels nu duidelijk 
zijn. 
 
Urnen muur, gemeente heeft de besluitvorming over het wel of niet 
verkorten van het  jaren van een plek in de urnenmuur opgeschoven 
naar 2016. De besluitvorming is voor heel gemeente schagen. 
 
Pallas. 
Joke zal een stuk schrijven voor in de notulen. 
 
 
Anbie: Dit staat vermeld op de website van de dorpsraad.. 
Mevrouw Goksu heeft dit goedgekeurd. 
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Ledenwerf actie: het leden aantal groeit gestaag. 
 
De oproep van de dorpsraad om ideeën in te brengen voor 
connexxion  heeft 95 reacties opgeleverd. 

       
 

4. Pallas/ontwerp Arcadis. 
Laurens en Joke zijn naar twee bijeen komsten geweest over het 
ontwerp van de Pallas. 
Er waren twee opties. 1 ontwerp waar de Pallas zoveel mogelijk 
zichtbaar was en 1 ontwerp waar de Pallas zo diep mogelijk 
verzonken in de duinen lag. 
Er zijn vele ontwerpen van hoe de Pallas er eventueel uit zou komen 
te zien. 
Daarnaast is er nog altijd de vraag wat de noodzaak is van de Pallas 
 

5. Strandbankjes  
Er zijn 16 bankjes beschikbaar voor het plaatsen op het strand. 
Inwoners van Petten kunnen via een donatie de bankjes bekostigen en 
opdragen aan overleden personen. 
14 bankjes zijn inmiddels bekostigd door inwoners van Petten. 
Er  komt geld te kort voor de laatste bankjes. 
De  vraag aan de dorpsraad of zij hier iets in kan betekenen. 
Wij hebben besloten dit niet te doen. Laurens geeft een reactie terug 
aan de desbetreffende persoon. 
 

6. Bestuurszaken 
Agenda ALV 5 april. 
Annemieke is aftredend en niet herkiesbaar. 
Annemieke geeft aan dat ze nu 11 jaar in het bestuur zit en ons gaat 
verlaten. 
Renze aftredend en herkiesbaar 
-financiën 
Laurens heeft de financiële  jaarstukken van 2015 keurig 
overzichtelijk gemaakt en uitgedraaid.  

7. Rondvraag 
Eric; Hoe is het met het zoute water wat in de sloten en bollenvelden 
terecht komt. Harm Zalamonds vragen ivm de volkstuinen. 
 
In korfwater staan er kelders onder water. De kelders worden leeg 
gepompt, het komt door het kwelwater van de dijk. 
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Renze:burgerparticipatie bijeenkomst? 
 
 
 

8. Datum volgende bestuursvergadering 22 maart 2016 
. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Notulist: Karin Brinkman /Renze Engelkes Voorzitter: Joke Kruit 


