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   Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  20.01.2015 
 
   Aanwezig: Joke Kruit (voorzitter), Greet Andriesse (secretaris),  

Renze Engelkes, Laurens Lieshout |(penningmeester), 
Dennis Zutt, Eric Stam en Rob Waage (notulen) 
 

   Afwezig: Annemieke Vries. (m.b.) 
 
   Voorzitter: Joke Kruit. 
 
   Gasten: Karin Brinkman    (aspirant bestuurslid) 
     Marieke Kleimeer (aspirant bestuurslid) 
     Aryan Boshuis       (ontwerpteam schoolplein) 
 
   Aanvang: 19:30 
 

1. Opening 
Joke opent de vergadering en heet de gasten welkom.. 
 

2. Vaststellen Agenda 
 

3. Herinrichting Schoolplein 
- Aryan Boshuis geeft een uitgebreide presentatie en bespreekt het   
plan per zone;- Rijwielzone (stalling) 
- Sport en spel zone; - Relax zone (zitbankjes en gras); 
- Ontdek- en spel zone; - Actieve zone (klimrekken etc.);  
- Vrije zone (rennen); - Avontuur zone (avontuur en educatie); 
- Natuurzone (water en natuur). 
Voor het meubilair gaat het team uit van hergebruik van 
straatmeubilair dat bij de herinrichting van Plein 45 beschikbaar 
komt. 
Vraag, wat verwacht het “Ontwerpteam schoolplein”van de DRP? 
Antw., Ondersteuning van het plan naar de gemeente. 
 

4. Herinrichting Schoolstraat Fase 2 
 – Rob geeft een verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de 
Schoolstraat op 13 januari jl.. De bijeenkomst werd in de OBS De 
Springschans gehouden. 
Waar de bewoners een plattegrond presenteerden met suggesties hoe 
deze straat een beter aangezicht te geven en vooral veiliger te maken. 
 

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 

 
 



                               
 2015 20-01 

 
 

DORPSRAAD 
 PETTEN 

 

2 
 
 

De belangrijkste punten zijn; 
- Bereikbaarheid van hulpdiensten bij de woningen gelegen aan het 
hofje. 
- Trottoir dat in fase 1 naar de school is aangelegd doortrekken.  
- Hoek aan het eind van de straat verbreden zodat auto’s makkelijk 
een bocht kunnen maken. (vrachtwagens lopen vaak vast op dit punt) 
- Deze bocht is daarnaast ook nog eens onoverzichtelijk. 
 
Op de plannen van het schoolplein werd door de bewoners in het 
algemeen positief gereageerd. Vooral het idee om de Avontuur zone 
te laten doorlopen in het plantsoen aan het hofje, werd geprezen. 
Mocht dit experiment niet slagen, dan is het vrij eenvoudig hier een 
vaste beplanting aan te brengen. 
 
Rolf Klant onderschrijft fase 2 en wil dit project samen met de DRP 
aan de gemeente voorleggen. Een veldbezoek door ambtenaren van 
de gemeente zou de noodzaak van het alsnog uitvoeren van fase 2 
kunnen onderschrijven. 
Rob Waage zal i.s.m. Rolf Klant het project verder ontwikkelen. 
 

5. Mededelingen / Binnengekomen stukken 
5.1.1.- Ingekomen post 

 

 
 
 
 

10.12.14 Gem. Schagen Re.op werkwijze verspreiding restant gem. gidsen
11.12.14 WonenPlusWelzijn Gespreksgroep Schagen derde groep 2015
11.12.14 R.Maarschall Extra stuifschermen bij Petten-Zuid 
15.12.14 Gem. Schagen Opmerkingen bewoners op info.avond 11.12.2014
17.12.14 Bewoner Petten zegt lidmaatschap op ivm verhuizing
17.12.14 Gem. Schagen Loslopende honden aanlijngebied
18.12.14 WonenPlusWelzijn Doet en Ontmoet in Schagen
18.12.14 WonenPlusWelzijn Doet en Ontmoet Koken is hot. Dec.
18.12.14 WonenPlusWelzijn Doet en Ontmoet Leescafé
18.12.14 WonenPlusWelzijn Belastingformulieren jan. 2015
18.12.14 WonenPlusWelzijn Noordkop bereikbaarheid feestdagen
18.12.14 Rabobank Afschrift 0044
18.12.14 Gem. Schagen Contactpersonen Dorpen
19.12.14 Hr.Wesselink Aardbevinggevaar kerncentrale Petten
19.12.14 H.Plugge Re. aardbevinggevaar kerncentrale
22.12.14 VvKk NH Kern & Info december 2014
22.12.14 Gem. Schagen Re. loslopende honden aan lijngebied



                               
 2015 20-01 

 
 

DORPSRAAD 
 PETTEN 

 

3 
 
 

 
 

5.1.2.- Evaluatie KCC. 
Reactie van Wethouder van der Veek. 
DRP wacht verdere evaluatie af. 
 
5.1.3. – Dennis geeft commentaar op de gebrekkige communicatie 
met de contactpersoon groenbeheer en speeltoestellen. 
 
5.1.4.- Veldbezoek, reactie van de DRP aan het College. 
 
5.2.1 – Laurens, 
Boskalis biedt bewoners van de Vliewint, Westerdelle en de 
Noordzeestraat een glazenwasser en een voucher voor een auto 
wasbeurt aan. Dit i.v.m. het stuiven van het zand. DRP zal contact 
opnemen, of deze actie naar meerdere adressen verstuurd gaat 
worden. 
 

6. Notulen bestuursvergadering d.d. 09.12.2014 
Notulen zijn goedgekeurd. 
 
 
 
 

23.12.14 Kon.Ned.Heidemaats. Werkplaats 18 dec. 2014
29.12.14 Steef Goettsch Nieuwjaarswens 2015
31.12.14 NRG  Persbericht NRG kwalificeert brandstof voor china
31.12.14 WonenPlusWelzijn Noordkop cursussen 2015
07.01.15 NRG Planning afspraak met DRP
08.01.15 Gem. Schagen Steunbetuiging op markt in Schagen
08.01.15 DOP Akkoord Bestuursvergaderingen DRP 2015 in DOP
08.01.15 Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor Nieuwjaarswens 2015
12.01.15 Aut.Nuc.Veiligh.en Stralingsbescherming Start ANVS per 01.01.2015
12.01.15 Gem. Schagen Datum bijeenkomst Klankbordgroep 26.01.2015
13.01.15 Gem.Schagen Kort verslag overleg met aantal Dorpsraden over KCC
13.01.15 A.Boshuis Plannen schoolplein De Springschans
19.01.15 WPW Mantelzorg en Respijthuis voorlichtingsmiddag
19.01.15 WPW Dubbelklik voor senioren
19.01.15 WPW Doet en Ontmoet  Koken is hot
19.01.15 WPW Doet en Ontmoet Loopgroep
19.01.15 WPW Doet en Ontmoet Reparatie en Ruil
19.01.15 VvKk NH Contributie 2015
20.01.15 VvKk NH Vraag van een dorpsraad
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7. Verplaatsing waterpartij “De Drie Putten” 
Suggestie van een bezoekster van de DOP om de fontein naar de 
toegang van het dorp te verplaatsen aan de Zijperweg t.o. de 
dokterspraktijk. 
Meerdere suggesties zijn naar voren gebracht; 
- Petten West (Plantsoen tussen de Zeearendstraat en Sternstraat) 
- Op het grasveld (circusveldje) bij de tankvallen. 
- Het nieuwe schoolplein. 
 

8. Informatieavond NRG, 18.12.2014 
DRP werd vertegenwoordigd door Joke en Laurens. 
Een aantal van +/- 85 bezoekers hebben de avond bijgewoond. 
Tendens was positief, NRG heeft vragen in alle openheid 
beantwoord. 
Actie LAKA heeft kritische vragen gesteld. 
 
DRP (Joke en Laurens) is op 19 jan jl. door de NRG uitgenodigd 
voor een vervolggesprek. 
 

9. Bestuurszaken 
9.1.– Structuurvisie Petten / Klankbordgroep 
– Eerste bijeenkomst Klankbordgroep 2015 is gepland op 26 januari. 
-  Rob geeft aan dat er bij de bewoners van de Schoolstraat 
bezorgdheid bestaat over het aantal beschikbare P plaatsen. Een 
tekort aan deze plaatsen zou wel eens voor extra verkeer van 
bezoekers in de straat kunnen opleveren. 
- Rob, in het ontwerp geeft de landschaparchitect aan, dat witte 
huizen belangrijk zijn voor de uitstraling van het nieuwe plein. 
De vraag is gesteld, wie gaat de kosten betalen voor het schilderen en 
onderhouden van de (witte)gevels? 
 
9.2. – Financiën 
9.2.1. – Afscheidscadeau Sake de Boer. 
Een cheque van Eur 3250,= kon op de afscheidsreceptie worden 
overhandigd  
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9.2.2 – Financieel jaaroverzicht 2014. 
Laurens geeft aan het financieel jaaroverzicht 2014 voor de eerst 
volgende vergadering compleet te hebben. 
 
9.3. -  DOP  
Besproken de subsidieregeling voor de DOP. 
Directie van VVV heeft nog geen definitief besluit genomen over het 
continueren van de diensten gedurende heel 2015.  
Gemeente heeft de verhuur van het pand tot 01 apr. gegarandeerd. 
Renze heeft aangegeven om voorlopig als bestuurslid / adviseur de 
DOP te blijven steunen. 
 
9.4.– Website 
Greet e Laurens zullen met Marieke een afspraak maken om e.e.a. 
over de website door te nemen en te bespreken. 
 
9.5 – Invulling vacatures  
Marieke Kleimeer (aspirant), heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn 
de website taken onder haar hoede te nemen. 
Karin Brinkman, is geïnteresseerd in uitvoerende en creatieve taken 
en zal zorg dragen voor de  notulen van de bestuursvergaderingen. 
 

10. –Rondvraag 
 

11. Datum volgende bestuursvergadering 10 februari 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijk groeten, 
 
 
Notulist, Rob Waage    Voorzitter, Joke Kruit 


