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   Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  Petten 10-2-2015. 
 

Aanwezig: Joke Kruit (voorzitter), Marieke Kleimeer, Laurens 
Lieshout, Eric Stam, Rob Waage, Dennis Zutt, Renze 
Engelkes, en Karin Brinkman. 

 
      
   Gasten: Marjo Hakvoort, directie De Springschans 
     Avelien van den Hul, bewoonster Schoolstraat 
       Rene Sips, Eigenaar Camping Korfwater 
     Rolf Klant,  gemeenteraadslid PvdA 
   
 
   Afwezig: Annemieke Vries (m.b), Greet Andriesse (m.b) 
 
 
   Voorzitter: Joke Kruit. 
 
   Aanvang: 19.30 
 

1. Opening 
Joke opent de vergadering en heet de gasten welkom. 
Aangezien er gasten aanwezig zijn stelt iedereen zich voor. 

 
2. Ingekomen stukken / Mededelingen 

2.1 Ingekomen post 
Joke Kruit geeft aan dat de ingekomen stukken niet meer vermeld 
hoeven te worden in de notulen. Uiteraard zullen de ingekomen 
stukken wel gearchiveerd worden bij het secretariaat. 

 
2.2 Mededelingen 
- Actiepunten toevoegen: 
actiepunten zijn hieronder bij de notulen gevoegd. Er moet uitgezocht 
worden wat nog relevant is. 
 
- Veldbezoek: 17-2 -2015 zal er ‘s middags om 14.00 een rondgang 
door het dorp gemaakt worden met 2 ambtenaren van de gemeente. 
De ingekomen reacties vanuit het dorp worden hierin meegenomen. 
Geïnteresseerden zijn uitgenodigd voor deze rondgang.  

 
 

Voorzitter: 
J.M.Kruit 
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. – Van Oord & Boskalis. 
Op het verzoek van de DRP aan Van Oord & Boskalis, of meerdere 
adressen in Petten een glazenwasser / autowasbeurt zullen ontvangen, 
is tot op heden geen reactie binnengekomen. Laurens zal dit bij Greet 
navragen en eventueel om een rappel verzoek vragen. 
 
Eric Stam, bronbemaling onder de dijk om het drangwater af te 
pompen. Dit is een tijdelijke maatregel. 
 

3. Concept notulen 20-1-2015 
 
Goedgekeurd 
 

4. De Springschans 
4.1 Informatie avond alcohol en drugs 
Voorheen regelde Dennis Zutt de informatie avond Alcohol & Drugs 
op school. Het is zeer nuttig voor de groep 8 leerlingen. Bij gebrek 
aan financiën lukt dit niet meer. 
Dennis Zutt legt de vraag bij Marjo neer; Kan school deze organisatie 
overnemen? De school wil dit wel op zich nemen, echter wil zij dit 
niet alleen organiseren. Zij zouden dit graag in samenspraak met de 
Dorpsraad willen organiseren.  
Antw. GGD Noord Holland heeft een fonds hiervoor. 
 Schoolgaat met  financiële ondersteuning van de GGD het 
organiseren. 
 
4.2 Plannen schoolplein 
Er is een mooi plan voor een nieuw schoolplein. 
Avelien van den Hul woont in de Schoolstraat, zij ervaart samen met 
nog vele buurtbewoners overlast van de kinderen na schooltijd. Harde 
muziek, geschreeuw, ballen overlast. 
De buurtbewoners hebben regelmatig klachten neer gelegd bij politie, 
maar zonder resultaat of actie. 
Met het nieuwe schoolplein in het voortuitzicht, voorzien de 
bewoners van de Schoolstraat dat de overlast zal toenemen. Omdat 
dit meer kinderen zal trekken. 
De vraag aan Marjo Hakvoort: Hoe kunnen we de overlast beperken? 
Antw. Marjo gaat met de gemeente onderzoeken of het een openbaar 
plein wordt. 
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Daarnaast zullen er goede afspraken gemaakt worden met ouders en 
leerlingen over het schoolplein gebruik na schooltijd. Het nieuwe 
schoolplein zal meer uitdaging geven om te spelen. Het huidige plein 
biedt weinig mogelijkheden voor kinderen om sportief en creatief 
bezig te zijn. 
 
Opmerking; Als de gemeente speeltoestellen blijft verwijderen 
zonder deze te vervangen, zal het aantal kinderen dat bij “school”gaat 
spelen zeker toenemen. 
 
 – Verkeersveiligheid. 
Rob zal tijdens het veldbezoek op 17 feb. de plannen (uitvoering fase 
2) opgesteld door de bewoners ter sprake brengen. 

. 
 

5. Voorbereiding ALV ( Algemene Leden Vergadering) 17 maart 
a.s. 
Greet Andriesse is wegens gezondheidsredenen niet in staat om zich 
volledig in te zetten voor de Dorpsraad. 
 
Laurens neemt samen met Joke vele taken van Greet over. Laurens 
zal de ingekomen post van Postbus 10 controleren en ook zal de 
ingekomen post via het emailadres van het secretariaat door Laurens 
worden bijgehouden. Samen met Joke wordt dan deze post verder 
bekeken en behandeld.  
Laurens zal Greet vervangen in de klankbordgroep en in de 
tweemaandelijkse vergaderingen met projectleider Michiel Wolf en 
wethouder Jelle Beemsterboer. 
Aangezien dit allemaal veel tijd vergt wordt voorgesteld om de ALV 
een maand op te schuiven. 
Nieuwe datum ALV: woensdag 22 april 2015 van 20:00 uur tot 22:00 
uur. (inloop vanaf 19:30 uur) Locatie: De kerk.  
 

6. Bestuurszaken 
6.1 Structuurvisie Petten/ klankbordgroep 
Er is een presentatie van het nieuwe dorpsplein geweest in de 
klankbordgroep. 
Er werden vele onderdelen gepresenteerd qua materialen die gebruikt 
worden bij het bouwen van het nieuwe plein. 



                               
 2015 10.02 

 
 

DORPSRAAD 
 PETTEN 

 

4 
 
 

De klankbordgroep heeft een uitnodiging voor 19 februari ontvangen 
van de heer Tuin, waarin de bouwplannen van het “Huis ter Duin” 
zullen worden gepresenteerd. 
Rene Sips vindt de informatie van gemeente naar de ondernemers in 
Petten wel erg summier. Ook maakt hij zich grote zorgen over de 
uitgeschreven tender (Europese aanbesteding) voor de bouw van 50 
strandhuisjes. Ondernemers zijn bang op deze manier buiten spel 
gezet te worden. 
 
6.2 Financiën 
Laurens Lieshout heeft een goed  financieel jaarverslag over 2014, 
begroting 2015 EN 2016 gemaakt. 
Het financieel jaarverslag is door het gehele bestuur goedgekeurd en 
door de voorzitter ondertekend. Laurens zal de kascommissie bijeen 
roepen.  
Op de ALV zal een contributieverhoging worden voorgesteld van 
0,50 euro. 
 
6.3 DOP 
De DOP is nu een eigen Stichting en heeft nu ook een eigen rekening.  
Het huurcontract is tot 1 april gegarandeerd  
 
6.4 Website 
Marieke Kleimeer heeft goed werk gedaan op de website van de 
dorpsraad. 
Alles is wat opgeschoond en overzichtelijk gemaakt. 
 

7. Rondvraag 
 
Karin Brinkman: Gaat met Renze Engelkes uitzoeken hoe we de 
speel o theek Petten kunnen behouden. 
 

8. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 10 maart 2015 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Notulist:Karin Brinkman,   Voorzitter: Joke Kruit 

 


