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   Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  24-06-2015. 
 

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

      
 
   Voorzitter: Joke Kruit. 
 
   Aanvang: 19.30 
 

1. Opening  
Joke opent de vergadering. 
 
Vaststellen agenda 

       
2. Ingekomen stukken / Mededelingen 

2.1 Ingekomen post/mededelingen 
- Brand brief Tuitjenhorn. 

Er is een evaluatiebijeenkomst geweest om de samenwerking 
tussen de dorpsraden en de gemeente te bespreken (KCC) 
De aanwezige dorpsraden waren eensluidend in hun kritiek op de 
wijze waarop met hun ingebrachte klachten werd omgegaan. 
Veelal blijft het bij een ontvangstbevestiging. 
Door de dorpsraden is de suggestie gedaan om i.p.v. centrale 
afhandeling via het KCC weer terug te keren naar het systeem van 
contactambtenaren gekoppeld aan specifieke dorpsraden. De 
burgemeester gaf te kennen hiertoe nog niet te willen overgaan 
De dorpsraad Tuitjenhorn heeft n.a.v. deze bijeenkomst een 
brandbrief aan het College opgesteld en verzoekt de overige 
dorpsraden om een adhesie verklaring. De dorpsraad Petten 
herkent zich weliswaar in de kritiekpunten die naar voren 
zijn/worden gebracht, maar is van mening dat zij desondanks 
goed in staat is tot zinvolle contactlegging en afspraken met de 
gemeente Schagen. Renze zal een reactie n.a.v. het 
adhesieverzoek opstellen en daarin motiveren waarom de DRP 
geen adhesieverklaring zal leveren. Als aanvullende suggestie 
richting gemeente zal het verzoek worden gedaan te komen tot 
een S.L.A (service level agreement) m.b.t. het KCC. Hierin 
kunnen kwaliteitsafspraken worden gemaakt m.b.t. het 
functioneren van het KCC. .  
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- Er is een brief van Michiel Wolf over het mogelijk herplaatsen 
van een standbeeld. Gedacht wordt om dit in Petten of 
Camperduin te plaatsen. De dorpsraad Petten zal aangeven dit 
beeld graag geplaatst te willen zien bij de kustversterking Petten. 

- Bij de inloop avond is er aangeven door een bewoner dat het 
projecteerde speelobject in de vorm van een schip, te statisch en 
te weinig beweeguitdaging is voor de kinderen. Voorkeur heeft 
een dynamischer object, bijv. in de vorm van een soort 
stormbaan.  Joke heeft dit doorgeven, het wordt meegenomen in 
het plan. 

- Verkoop Kerk 
Er zijn vragen vanuit de bewoners wat de plannen zijn met de 
kerk. Dit is nog niet duidelijk. 
Het wordt een openbare aanbesteding (Tender) 
Joke en Laurens hebben overleg gehad met wethouder Jelle 
Beemsterboer en Michiel Wolf 

- Er wordt onderzocht of er keramisch werk van Lies Cosijn aan de 
muurzijde van de Spar kan komen 

- Aan de Sternstraat zijn de bewoners druk bezig om het 
speeltuintje veiliger te maken. 
Er wordt gesproken over hoge hekken en oversteekplaats om het 
geheel veiliger te maken. 
Er wordt ook nog steeds gewacht op een schrijven van de 
gemeente dat bewoners niet aansprakelijk worden gesteld als ze 
onderhoud plegen aan de speeltuintjes. Renze zal d.m.v. een 
informeel contact, wethouder Blonk attenderen op het feit dat 
deze trage wijze van reageren van ambtenaren c.q. bestuur van de 
gemeente Schagen fnuikend is voor het proces om te komen tot 
meer bewonersparticipatie en burgerinitiatieven. 

- Schoolstraat procedure loopt vast. Hier gaan Karin en Marieke 
achteraan. Er zal worden voortgeborduurd op het plan dat samen 
met bewoners is opgesteld. 

 
3. Concept notulen 19-05-2015 

Na marginale aanpassingen goedgekeurd. 
Laurens heeft het wachtwoord van de website nog niet aangepast. 

 
4. Pallas 
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Laurens en Eric zijn naar een informatiebijeenkomst geweest over 
Pallas. Hierbij is een rapport uitgebracht m.b.t. de opzet en invulling 
van de komende MER-procedure.  
Eric en Joke hebben hun bevindingen op een rijtje gezet over het 
rapport. Volgens Eric gaat deze opzet voorbij aan de actuele inzichten 
en mogelijkheden.  Joke heeft externe deskundigen benadert om mee 
te denken over een inhoudelijke reactie op dit rapport.  
Reacties dienen uiterlijk 15 juli a.s. te worden ingediend. 
De kwestie Pallas kan worden benadert vanuit 3 gezichtspunten: 
 Economisch belang voor Petten en regio. Hierin is ook de 

discussie over HFR dan wel cyclotrons van belang. De DRP is 
van mening dat dit aspect in de komen jaren door de markt zal 
worden opgelost (indien cyclotrons in de nabije toekomst een 
goed alternatief vormen voor Pallas, dan zal er geen sluitende 
business case komen) 

 Een zo goed en compleet mogelijke MER-procedure, waarin 
zoveel mogelijke waarborgen voor beperking milieueffecten en 
leefbaarheidseffecten voor de inwoners van Petten als Pallas wel 
wordt gerealiseerd. 

 Gelet op de nog te overbruggen tijdsspanne waarin  Pallas 
eventueel tot stand zal komen, zal de huidige onderzoekreactor 
een verlengde levensduur krijgen. Waar in het verleden werd 
aangegeven dat de reactor max. 24 jaar op veilige wijze zou 
kunnen functioneren, lijkt dat nu richting 40 jaar gebruik te gaan. 
De DRP vraagt zich af of dit verantwoord is in het licht van de 
veiligheid voor de inwoners van Petten en omgeving. Op welke 
wijze kunnen hiervoor garanties worden afgegeven?   

Joke en Eric gaan een eenduidig antwoord terug sturen over dit 
rapport. 
 
  

5. Strandhuisjes 
Deze zijn gegund. Er is sprake van enige commotie m.b.t. de wijze 
waarop de aanbesteding en gunning is verlopen. Joke heeft hierover 
contact gehad met wethouder Beemsterboer. De zienswijzen over de 
gang van zaken lopen nogal uiteen. Voor de DRP is het onmogelijk 
om hier een eigen oordeel over te vormen. In de klankbordgroep 
wordt de verdere gang van zaken besproken en gevolgd. Joke heeft 
nogmaals benadrukt, dat i.v.m. het DNA van Petten, de strandhuisjes 
qua materiaal van hout en/of andere natuurlijke materialen moeten 
worden opgebouwd.  
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6. Activiteitenlijst 
De actie lijst is doorgenomen en opgeschoond. Karin zal e.e.a. verwerken 
in een nieuwe versie. Afgesproken wordt, dat de actielijst geen vast 
onderdeel van de agenda zal worden. Alle onderdelen van de actielijst 
zijn voorzien van de naam van een verantwoordelijk bestuurslid van de 
DRP. Indien er zich een ontwikkeling voordoet op gebied van een van de 
actiepunten, zal het desbetreffend bestuurslid zelf een verzoek richten 
aan het Dagelijks bestuur, om dit om te agenda te plaatsen van de 
eerstvolgende vergadering. 
 
7. Bestuurszaken 

7.1 Karin is bezig om mooie afbeeldingen en foto’s te verzamelen 
over het nieuwe Petten voor op de Website, alle mooie foto’s over 
Petten zijn welkom. 
Karin zal verschillende dorpsfotografen vragen voor 
beeldmateriaal. 

7.2 financiën 
Laurens is bezig met de incasso van de contributie 2015. 

7.3 Vergaderschema 2e helft 2015. 
8 september ;13 oktober; 10 november en 8 december 

 
  

Rondvraag 
- Er is een inventarisatie gekomen van het veldbezoek waarin 

aangeven wordt dat er aantal punten uit het dorp door de 
gemeente al zijn opgelost.. Laurens heeft vastgesteld dat dit 
strijdig is met de werkelijkheid. Eric zal contact opnemen dat dit 
verslag niet klopt 

- Karin en Marieke zullen contact op nemen met Henk Fijen. 
.-   Nalezen concept verslag van de laatste ALV op gedane    
      toezeggingen en deze eventueel aanvullen op de actielijst. 
- Vakanties worden doorgeven aan Eric. 
- Gemeentegidsen zullen bij de Spar en de DOP verkrijgbaar zijn 

 
8. Datum volgende bestuursvergadering 

8 september 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Notulist: Karin Brinkman /Renze Engelkes Voorzitter: Joke Kruit 


