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   Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  08-09-2015. 
 

Aanwezig: Joke Kruit (voorzitter), Marieke Kleimeer, Laurens 
Lieshout, 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 
- Een bewoner kwam met de vraag: een urn bijzetten in de 

urnenmuur in Petten is alleen voor 20 jaar kan. Dit is lang en 
kostbaar. 
Kan dit ook voor 5 of 10 jaar? Eric gaat dit terugkoppelen bij de 
gemeente. 

- Een bewoner wil investeren in het bijhouden van het groen bij de 
tankvallen. 
maaien en het pad bijhouden. 
Na de renovatie wordt er gekeken wie het groen gaat bijhouden. 

- Karin en Marieke hebben aan de hand van foto’s een 
inventarisatie gemaakt wat de gebreken van de speeltuintjes in 
Petten zijn. 
Ook zal er in de buurt van het speeltuintje bewoners gezocht 
worden die zich willen bezig houden met het onderhoud. Een 
aantal zijn bekend. Karin en Marieke zullen dit verder uitwerken. 

- Actielijst is aangepast,er zijn nog 5 acties, Karin vult deze aan 
met de punten uit de ALV 

- Nieuwe datum voor de dorpsraadvergadering ivm afwezigheid  
Laurens zal zijn 12 oktober 2015 

- Nieuwe datum veldbezoek Petten 6 oktober 15.30-17.30 
 
Ingekomen stukken 

Voorzitter: 
J.M.Kruit 

 
Secretaris: 

M.W.M.Andriesse-Spaan 
Eric Stam (waarnemend) 

Postbus 10 1755 ZG Petten 
O6-22956473 

 
  
 

Rabobank:   
NL 61 RABO 0311 5070 85 

 
KvK:  40637371 

 
Email: 

secretariaat@dorpsraadpetten.nl 
 

Website: 
www.dorpsraadpetten.nl 
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Folder: Kern met Pit, subsidiemogelijkheid voor 
leefbaarheidsinitiatieven.   Joke zal een bericht met oproep 
plaatsen in de Sportflits. 

 
3. Concept notulen 24-06-2015 

Na marginale aanpassingen goedgekeurd. 
 

 
4. Pallas 

Joke en Eric hebben een inspraak reactie gestuurd. 
Eind september zal er een reactie terug komen vanuit het ministerie. 
Het is momenteel erg stil rond om de Pallas. 
De brief die Eric en Joke hebben opgesteld zal op de website en in de 
sportflits gezet worden. 

 
5. Info avond strand 22 september 19.30 door HZL. 

HZL wil bezwaar aantekenen tegen de komst van strandhuisjes. Ze 
hebben een bijeenkomst georganiseerd op 22 september waarvoor 
verschillende sprekers zijn uitgenodigd. De verwachting is, dat vooral 
de tegenstemmers deze avond prominent naar voren worden gebracht. 
Wethouder Jelle Beemsterboer zal de visie vanuit de structuurvisie 
naar voren brengen. Joke is ook uitgenodigd en zal de visie van de 
DRP verwoorden. De DRP is nog steeds een groot voorstander van 
de komst van de strandhuisjes, de nieuwe strandpaviljoens en de 
strandvilla’s. Deze vormen een wezenlijk onderdeel van de upgrade 
van Petten en zullen een krachtige impuls geven aan de lokale 
economie. 
 

6. Schoolstraat. 
Marieke heeft contact gehad met Henk Fijen over de Schoolstraat. 
Het plan is opgesteld door de buurtbewoners maar dit blijft liggen. 
Er is nog geen duidelijke actie om de Schoolstraat aan te pakken. 
Anton Munninks heeft aangeven dat de Schoolstraat tegelijk met het 
renoveren van het plein zal gebeuren. 
Joke en Laurens vragen zich af of hier wel budget voor is. 
Zij zullen dit aan Anton Munninks vragen in de projectgroep 
structuur visie Petten. 
 

7. Personele bezetting school 
Het grote aantal vertrekkende leerkrachten( 4 in totaal) afgelopen 
schooljaar, is een signaal voor de dorpsraad om eens navraag te doen. 
Er worden ook veel belangrijke activiteiten geschrapt van het jaarlijks 
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programma. Marieke en Karin gaan de MR vragen naar 
verduidelijking. Belangrijk hierbij is om feiten en meningen van 
elkaar te onderscheiden. Deze kwestie komt de volgende vergadering 
opnieuw op de agenda.  Indien de feiten er aanleiding toe geven, zal 
er een brief naar Surplus (bevoegd gezag)  gestuurd worden. 
 

8. Bestuurszaken 
8.1 Financiën 

De jaarlijkse incasso van de contributies heeft plaatsgevonden 
8.2 Structuurvisie 

Er is een vergadering geweest waarin gesproken is over het 
kunstwerk wat op de rotonde van Petten zou kunnen komen. 
Joke had verschillende kunstenaars benaderd voor deze opdracht. 

. Bij nader inzien bleek de rotonde minder geschikt te zijn en is 
gekeken naar een mogelijke plaatsing op de toegangsweg naar 
Petten. Op ondoorgrondelijke wijze, heeft er een ommekeer in de 
planvorming plaatsgevonden, waardoor er nu opeens gesproken 
wordt over het plaatsen van een uitkijktoren op het nieuwe 
panoramaduin en daarmee af te zien van een kunstwerk op de 
rotonde. Gelet op al haar voorbereidend werk in deze, voelt Joke 
zich miskend door deze gang van zaken. 

 N.a.v. de berichten over de aanleg van het voetbad naast het reeds 
gerealiseerde fietspad boven op de nieuwe duinen, stelt Renze 
voor om initiatiefnemer Mart Bigot namens de DRP een 
bloemetje te (laten) bezorgen, als waardering voor zijn inzet en 
mooie resultaat in deze. 

    
A. Herbestemming kerk plein 1945 

Er komt een Tender/aanbesteding voor de kerk. 
B. Slagbomen strand. 

Het plan was om geen slagbomen te plaatsen bij de opgang van 
het strand. 
Achteraf blijkt dat dit toch tot gevaarlijke situaties kan leiden. 
Beter is om via een vergunningskaart/slagbomen de mensen met 
boten en auto’s toegang te geven. 
Eric deze suggestie per brief aan het College melden. 

C.  Herplaatsen/bestemming Drie Putten. 
De dorpsraad zal als alternatieve locatie het grasveld bij 
Avondgloren aangeven. 
Na verplaatsing zou een informatie bordje met de historische 
achtergrond van  Avondgloren en de Drie Putten geplaatst 
moeten/kunnen worden.. 
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8.3 Website 
Karin heeft een nieuwe fotocollage gemaakt voor op de website 
van Petten. 

8.4 Groepsfoto bestuur. Er wordt eerst contact gezocht met Greet 
Andriesse daarna zal er een datum geprikt worden. 
 

9. Rondvraag 
Tijdens de renovatie van het Plein wordt de bus route aangepast. 
Inwoners vragen zich af, of op deze aangepast route ook (tijdelijk) 
Abri’s worden geplaatst. 
Laurens zal deze vraag meenemen naar de Project groep. 

 
 

10. Datum volgende bestuursvergadering 
12 oktober 2015 19.30 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Notulist: Karin Brinkman /Renze Engelkes Voorzitter: Joke Kruit 


