
                               
  

 
 

DORPSRAAD 
 PETTEN 

 

1 
 
 

   Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  10 maart 2015 
 

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

 
   Afwezig: Dennis Zutt (mb), Greet Andriesse (mb), Renze Engelkes (mb)
  
    

Gast: Dhr. Sigge van der Veek(wethouder) 
 
   Voorzitter: Joke Kruit  
 
   Aanvang: 19.30 
 
 

1. Opening 
Joke opent de vergadering en verwelkomt wethouder Sigge van der 
Veek. Sigge geeft aan, dat hij de vergadering wil bijwonen om elkaar 
van input te voorzien en om te horen of er nog vragen zijn. 
Besloten wordt dat dit prima is en dat we gewoon de agenda volgen.  

 
2. Ingekomen stukken / Mededelingen 

2.1 Ingekomen post 
Radio 1wil Petten bezoeken. 
Ze willen graag horen wat het gevoel van de inwoners van Petten is, 
in verband met de komst van Pallas. 
Hier is moeilijk antwoord op te geven aangezien dit per inwoner 
verschilt. Joke zal dit terugkoppelen naar Radio 1 

 
2.2 Mededelingen 
Eric Stam is gevraagd om Secretariaat van Greet Andriesse over te 
nemen i.v.m. de ziekte van Greet. Eric en de overige bestuursleden 
gaan hier unaniem  mee  akkoord. 
 
Mededelingen: 
De provincie N-H heeft de 20 projecten bekend gemaakt die subsidie 
ontvangen  t.b.v. de kuststrook Hargen – Callantsoog. Vanuit Petten  
heeft o.a. Mart Bigot / DOP Petten subsidie ontvangen voor het 
aanleggen van een voetpad op de nieuwe zeewering. Het betreft dan 
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50% subsidie voor de aanleg. De andere 50% zal uit andere middelen 
moeten worden aangetrokken.  
. 
Veldbezoek. 
Dit krijgt een vervolg, er is een ronde door het dorp gemaakt met 
twee ambtenaren van de gemeente. Met een delegatie van de 
Dorpsraad en mevr. Marjan Doets van het Gehandicapten Platform 
Schagen zijn alle knelpunten besproken en vragen voorgelegd. 
 
 
Van Oord - Boskalis 
Ramen worden alleen van de desbetreffende straten gelapt, zoals 
vermeld staat in de brief van Boskalis. Overige inwoners dienen zelf 
contact op te nemen  met eventuele klachten met de uitvoerder. 
Boskalis geeft aan alle klachten en vragen te hebben afgehandeld. 
 
 

3. Concept notulen 10-02-2015 
Deze worden op een paar aanpassingen  na goedgekeurd.. 
Er is een actie lijst aan toegevoegd, gekeken wordt wat nog  relevant 
is. 
Actiepunt: Aanrijtijden  brandweer. 
De aanrijtijd in Petten is niet haalbaar. 
Dit blijft een probleem. 
Sigge van der Veek zal dit punt in het Collegebespreken en 
terugkoppelen.  
We besluiten de actie lijst niet verder door te nemen aangezien dit 
veel tijd vraagt. Actie lijst wordt na de ALV doorgenomen..  
 

4. Voorbereidingen ALV woensdag 22 april 2015 
Er wordt gekeken naar het verslag van vorig jaar. 
De vragen die toen gesteld zijn in de vergadering  moet een antwoord 
op komen. 
Eric gaat samen  met Greet het een en ander voorbereiden. 
Zoals het verspreiden van de agenda onder de bewoners. 
Renze heeft aangegeven zorg te dragen voor het kopieerwerk. 

    
5. Klankbordgroep Structuurvisie Petten 

De Heer Tuin, eigenaar van het perceel “Huis ter Duin”,  presenteert 
3 woontorens op Natura 2000 gebied. 



                               
  

 
 

DORPSRAAD 
 PETTEN 

 

3 
 
 

De klankbordgroep en de Dorpsraad  zijn tegen dit plan. Er wordt 
gekeken wat  de verdere mogelijkheden zijn. 
 

 
6. Bestuurszaken 

6.1Structuurvisie Petten. 
Er wordt bodem onderzoek gedaan naar bommen die evt onder de 
grond van het dorpsplein liggen. 
Het plein is al eens eerder op de schop geweest. Is er toen al een 
bodemonderzoek geweest? Joke zal hier contact over opnemen. 
 
Er is een mooie brochure uitgegeven door de gemeente over het 
plein. Een voorstel  is, om deze brochure op de website van 
www.dorppetten.nl  te zetten. 
 
Projectgroep Petten. 
Joke en Greet zijn bij een vergadering geweest die gehouden werd 
met ambtenaren van de gemeente Schagen over de structuurvisie 
Petten. 
 
6.2Financien  
Subsidie van de Gemeente Schagen voor 2015  is toegezegd. 
Sigge gaat kijken wat het subsidie bedrag voor 2016  is. 
 
Op 3 maart 2015 is er een kascontrole geweest met Piet van Noort en 
Rolf Klant en is de kas in orde bevonden. 
 
6.3 DOP 
De gemeente moet uitsluitsel geven of de DOP in dit gebouw (VVV 
gebouw)  mag blijven. 
 
6.4 Website. 
Ziet er goed uit en werkt perfect, dankzij de inzet van Marieke waar 
we erg blij mee zijn. 
 
 

 
7. Rondvraag 

Emile van  der Wal van Kern 8 komt 14 april als gast bij de 
bestuursvergadering van de Dorpsraad. Er wordt dan besproken hoe 
de voorlichting over drugs en alcohol vorm gegeven gaat worden. 
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Dennis Zutt heeft aangegeven te willen stoppen bij de dorpsraad. 
Marieke Kleimeer en Karin Brinkman zullen kijken of zij die taak 
over kunnen nemen. 
 
De speel o theek gaat er definitief mee stoppen.. Er zijn geen 
gezinnen meer die actief gebruik maken van dit uitleen gebeuren. 
Het bestuur van de speel o theek gaat zorgvuldig kijken hoe alles een 
goede bestemming gaat krijgen voor de kinderen in Petten. 
Daarbij valt te denken aan de school en de Keet. 
 
Volgende vergadering 
Dinsdag 14 april 2015 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Notulist: Karin Brinkman Voorzitter : Joke Kruit 

 


