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   Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  14-4-2015. 
 

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

 
      

Gasten: Harry de Ruiter, Carla Rampen (Raadsleden JESS)  
 Emile van der Wal (Kern 8) 

 
  
   Voorzitter: Joke Kruit. 
 
   Aanvang: 19.30 
 

1. Opening  
Joke opent de vergadering en heet de gasten welkom. 
 
Emile van der Wal: 
Kern 8 gaat in 2016 stoppen. 
Drugs informatie avond zou in samenwerking met de GGD 
uitgevoerd worden. Dit is tot op heden niet gebeurt. Marjo Hakvoort 
(hoofd basisschool) had eerder de dorpsraad toegezegd dit te zullen 
oppakken. 
Marieke en Karin zullen contact opnemen met Marjo en het resultaat 
terugkoppelen aan Emile van der Wal 
 
Emile geeft aan dat het rustig in het dorp is wat betreft klachten over 
overlast hangjongeren. 
Hij maakt regelmatig een rondje door het dorp om te kijken wat de 
jongeren doen. 
 
Vastellen agenda 

       
2. Ingekomen stukken / Mededelingen 

2.1 Ingekomen post 
-Wethouder Ben Blonk is aanwezig bij inloopspreek uur in de 
kerk op 16 juni 2015 van 16.00 tot 18.00 uur. 
-Verkoop woningen in Petten door de Wooncompagnie.  
De verkochte woningen moeten beschikbaar blijven voor 
permanente bewoning. De angst bestaat dat deze woningen als 
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vakantiehuizen worden verhuurd. Ook maakt de DRP zich grote 
zorgen over het snel teruglopen van het aantal sociale 
huurwoningen. 
Renze Engelkes zal hier een brief voor opstellen naar de 
gemeente. 
- Co Wiskerke (raadslid CDA) heeft en reminder gezonden m.b.t. 
zijn vragenlijst/onderzoek naar het toekomstig beleid m.b.t. 
dorpsraden in de gemeente Zijpe. Renze zal een concept-reactie 
opstellen en deze ter verzending aanbieden bij Eric (secretariaat). 
-Fietstocht Rabobank. 
Binnen het bestuur is er te weinig animo voor. Tijdens de ALV 
zal gevraagd worden of er leden zijn die hier aan willen 
deelnemen. 
-Vereniging van Kleine Kernen Noord Holland (VvkkNH) 
Algemene Ledenvergadering is op 30 april 2015 
 

2.2 Mededelingen 
-Strandhuisjes aanbesteding Tender. 
Zijperlandschap heeft een inventarisatie gehouden over hoeveel 
strandhuisjes er voor de gehele kust staan in Nederland. 
Er komen volgens het rapport 1500 strandhuisjes langs de Noord- en 
Zuid-Hollandse kust. 
Er zullen waarschijnlijk 5 beachvilla’s op het strand in Petten komen, 
voor verhuur gedurende het gehele jaar 
De strandhuisjes zullen alleen gedurende het zomerseizoen aan het 
strand staan. 
-Op 4 juni 2015 om 19:30 uur organiseert de Gemeente Schagen een 
bewonersinformatie avond. 
Hierin wordt de stand van zaken rond de  structuurvisie Petten 
uitgelegd. Hoe staat het met de ontwikkelingen rond het plein, het 
strand en de strand opgang. 
-WMO adviesraad, Annemieke zit nog 1 jaar in de WMO 
-Eric heeft een brief gestuurd naar van dhr Leeuwenkamp. 
Terrein Leeuwenkamp, tot op heden is er geen ontwikkeling en geen 
reactie ontvangen. 
Leeuwenkamp neemt zelf de ontwikkeling van het terrein op zich. 
 

3.  Concept notulen 10-03-2015 
Op wat kleine aanpassingen na goedgekeurd. 
 

4. Info avond Pallas 21 april 2015 
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Jorinde Schrijver, Joke en Laurens hebben een voorbespreking 
gehouden. 
Gevraagd is, om met name in begrijpelijke taal uit te leggen wat het 
verschil is tussen Isotopen uit een Cyclotron en Isotopen uit een 
Reactor.De bewoners worden voorgelicht en er zullen discussies 
ontstaan deze avond. 
 

5. ALV Dorpsraad 
Bestuursleden krijgen de gelegenheid om een uitleg van hun huidige 
taken te geven. 
De uitnodigingen zullen voorzien worden van pakkende kreten. 
De uitnodigingen worden verspreid over het dorp. 
Een herverdeling van de taken zal na de ALV worden besproken. 

 
6. Bestuurszaken 

6.1- stand van zaken structuurvisie 
Er is een vergadering geweest van Rots vast Maatwerk 
Dit had alles te maken met het water wat op het nieuwe plein zal 
komen, o.a de bedriegertjes, voorwaarden en veiligheid. 
Presentatie van IPV Delft 
Deze mensen kwamen met een presentatie van het schip dat op het 
plein zou moeten komen. 
Echter deze presentatie van het schip was anders dan de weergave op 
de presentatie tekeningen die aan het Dorp gepresenteerd zijn. 
De klankbord groep is daar flink tegen in gegaan zodat het huidige 
getekende schip er wel zou komen. 
-Er is een mooi boekje uitgegeven over het nieuwe plein in Petten. 
Laurens geeft aan  dat het muurtje bij de kerk ontbreekt op de 
tekeningen, terwijl de gedenksteen die op dit muurtje zit veel 
betekenis heeft. 
-Er is gepraat over het bezoekerscentrum NRG 
-Laurens heeft de vraag, wordt er bij de klankbord groep ook 
nagedacht over hotels in Petten. 
Als iemand een nachtje wil overblijven in Petten is er geen 
gelegenheid voor slapen. Joke zal deze vraag door spelen. 
 
6.2 financiën 
De Raboscanner is binnengekomen. 
 
6.3 DOP 
Bericht van college , de huur van het VVV gebouw is voor 
onbepaalde tijd. 
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Er wordt nu proef gedraaid met vrijwilligers van de DOP om de VVV 
te laten voortbestaan. 
Vrijwilligers zullen informatie geven aan toeristen en de bibliotheek 
draaiende houden. 
 
6.4 Website 
De website ziet er prima uit, met dank aan Marieke Kleimeer. 
 

7. Rondvraag 
De bestuursvergadering op 12 mei en 09 juni zullen naar alle 
waarschijnlijkheid worden verplaatst. 
 

8. Datum volgende bestuursvergadering 19 mei 2015 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
Notulist: Karin Brinkman  Voorzitter: Joke Kruit 
 
 


