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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 
Woensdag 22.04.2015 

 
 

  Aanwezig: 
  Joke Kruit (voorzitter),  Annemiek  Vries-Putter,  Karin Brinkman (asp.),  Marieke Kleimeer (asp.) 
  Dennis Zutt, Laurens  Lieshout  (penningmeester), Renze  Engelkes,  Eric Stam  en  
  Rob Waage (notulen) 
   
  H.Heijnen,  A.Heijnen,  J.Bijl, R.Snip,t,  S.Kaan,  C.Koning,  R.Tuijn,  B.Klant,  P.v.Noort, 

C.v.Noort,  M.Smit-Heijnen,  H.Vos,  M.Vriendjes,  M.Quak,  C.Mantel,  S.Spannenburg,  
   A.van’t Riet,  J.T. Jeensma,  F.Erinkveld,,  M.Slot,  S.Lenting,  C.Engelbracht. 
 
   Afwezig met bericht:  

       ……………………………………….. 

     Gast; de heer Anton Munniks, Gemeente Schagen (Openbaar gebied).  
 

1.        Opening 
            Voorzitter Joke Kruit heet alle aanwezigen welkom en introduceert  
      de heer Anton Munniks van de gemeente Schagen. 
      Presentatie van een (foto)boekje over de ontwikkeling van Plein 45  
      Een intekenlijst is beschikbaar, het boekje zal niet duurder worden dan eur 10. 
      Echter hoe meer intekeningen, hoe voordeliger dit mooie boekje zal zijn. 

              
    2.  Vaststelling agenda 

           Ingevoegd punt 4.7;- de heer Munniks geeft uitleg en de stand van zaken betreffende 
    de Structuurvisie Petten en het project Plein 1945.  
 
     3. Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 05.03.2014 
             Punt 3.4 – Grondgebiedzaken. 
      Mevr. Coby van Noort, vraagt wat de ontwikkelingen betreffende terrein Leeuwenkamp.  
      Woningen zijn gesloopt, wat nu?  
      Antw.; De heer Leeuwenkamp heeft de ontwikkeling van dit terrein in eigen beheer  
      Genomen. Gemeente heeft contact met de heer Leeuwenkamp. 
      Punt 3.4 – Rondvraag / Mededelingen. 
      “Zand aan Zee”  moet “Zand  tegen Zee” zijn.  
 
     4. Bestuurszaken. 
             4.1. Aftredend;  
                   - Dennis Zutt, voorzitter geeft een overzicht van de werkzaamheden van  
        Dennis en bedankt hem voor zijn inzet. 
nnemieke Vries-Putter    - Rob Waage, voorzitter geeft ook hier een overzicht en bedankt Rob voor het  
        jarenlang notuleren van de bestuursvergaderingen. 
 
      4.2 Aftredend en herkiesbaar; 

      - Laurens Lieshout – unaniem en onder applaus herkozen. 
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     4.3 Verkiesbaar; 

       Marieke Kleimeer 
       Karin Brinkman 
      Voorzitter geeft aan blij te zijn met deze nieuwe bestuursleden.  
      Beide dames worden unaniem gekozen als bestuurslid. 
 
     4.4 Financieel jaarverslag 2014.  
      Het verslag geeft een positieve afsluiting,. 

 Doordat de rekening van de Dorpsraad beschikbaar is gesteld voor het inzamelen 
van giften voor het afscheidscadeau voor Dokter de Boer is het saldo erg positief. 

 Vandaar dat er een onderscheid is gemaakt tussen  het saldo “met” en “zonder” 
het afscheidscadeau voor Dokter de Boer. 

      Rabo fietstour 2015  (+/- 40 km) deelnemers; 
      - Cees Mantel 
      - Franny en Peter Kemper  
      - Henk Groenenberg (zal door Franny en Peter gevraagd worden) 
      Laurens zal bekijken of inschrijving nog mogelijk is. 
 
     4.5 Kascommissie 2014  
      -  Rolf Klant en Piet van Noort hebben de jaarstukken over 2014 gecontroleerd. 

 Er zijn geen bijzonderheden gevonden en de penningmeester wordt dan ook bij 
deze “decharge” verleend. 

 
      Kascommissie 2015; 
       - Ron Tuijn, - Rolf Klant, reserve; Cees Mantel. 
 
     4.6 Begroting 2015 / 2016. 

 Tot op heden werd tijdens de Algemene Ledenvergadering de begroting 
vastgesteld voor het lopende boekjaar, in dit geval 2015. Om correct te zijn, wordt 
in het vervolg de begroting voor het komende boekjaar (2016) vastgesteld. 
Vandaar dat dit jaar 2 begrotingen worden vastgesteld. 

 De subsidie van de Gemeente Schagen voor 2015 is toegewezen. Het 
subsidiebeleid voor de komende jaren is nog niet duidelijk.   

       
      Jaar contributie 2016; 
      Laurens stelt voor om de contributie met 0,50 Euro te verhogen. 
      Met automatische incasso 5,= Euro // overige betaalwijze; 6,= Euro. 
 
     4.7 Presentatie  van Anton Munniks (Openbaar gebied) 
      Plein 45 – Ontwerp is vastgesteld , momenteel wordt het ontwerp technisch  
      Uitgewerkt. Aanbesteding is gepland in juni, aanvang werkzaamheden september 
      Werkzaamheden zullen tot en met maart 2016 duren. 
 
      Twee nieuwe strandopgangen zullen juni  2015 worden opgeleverd. 
      De opgang bij Zand tegen Zee wordt geschikt voor minder validen. 
      De opgang bij de Zuiderhazedwarsdijk, is met een botenhelling.  

 De opgang bij de Noorderhazedwarsdijk wordt ingericht voor fietsers en  
voetgangers. 
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 De Hazerdwarsdijk en de dijk bij de Westerduinweg krijgen de uitstraling van een 
duin. De natuurgebieden worden verbonden.  (Natura 2000) 

 
 Parkeren langs de dijk op zogenaamde grasplaten en op het Corfwater waar op de 

P plaats voor 150 auto’s zal zijn. 
      
      Tankvallen, het opknappen is opgenomen in de Structuurvisie. 
      Wandelpaden om de tankvallen zullen worden hersteld. De oude steiger zal  
      worden vervangen en verplaatst. 
 
 
      Toegang tot Petten. 
      Men zal de rotonde voor Petten een speciaal karakter geven om de aandacht 

 te vestigen op het dorp. De invulling zal nadrukkelijk met de Dorpsraad en 
bewoners  worden overlegd. 

 
      Speciale routes voor fietsers en wandelaars worden d.m.v. paaltjes uitgezet. 
 
     . Vragen; 
      Connie Kleimeer - Wordt de Korfwaterweg Parkeer luw gemaakt? 
      Antw.; Gemeente wil maatregelen treffen. 
    
      Ron Tuijn –Opgang boten – In het algemeen zijn de booteigenaars positief over  
      deze opgang. De vraag is of deze opgang d.m.v. een slagboom is afgesloten. 
      En wordt er dan voor de toegang een pas systeem ingevoerd. 

 Antw.; Vooralsnog ligt het niet in de planning om de opgangen met slagbomen af 
te sluiten en dat de Gemeente eerst wil kijken hoe het e.e.a. in de praktijk zal 
uitpakken. Ron geeft aan, dat hij problemen verwacht door oneigenlijk gebruik 
van het strand en de opgangen. 

 
  Piet van Noort – Komen er in de duinen en bij strandopgangen ook 
  fietsenstallingen . 
  Antw.; Gemeente zal hier voorzieningen treffen. 
 
  Cor Koning – Heeft de gemeente de intentie om het P gratis te houden? 
  Antw.; Ja. 
 
  Cor Engelbracht – Het zuidelijk strand gedeelte is ingedeeld voor de sporters 
  (Surfers, kitesurfers, kanoërs etc.). 
  Aangezien het gebied van de Reddingsbrigade slechts tot de  
  Noorderhazedwarsdijk rijkt zijn deze sportbeoefenaars uit het zicht van de  
  brigade, hetgeen in noodgevallen gevaar oplevert. 
 
 Notitie; Aanwezigen geven aan bezorgd te zijn over de veilig op het strand. Aangezien het  

voor de Reddingsbrigade onmogelijk is het gehele gebied te bestrijken. 
 
  JanTinus Jeensma – Om parkeeroverlast te beperken dienen eerst de officiële P  
  plaatsen te worden gebruikt. 
  Antw.; Verkeersstromen worden gestuurd. 
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  Jan Beek – Vraagt zich af of er aan de onduidelijke situatie v.w.b. de  
  verkeersborden en wegwijzers wordt gewerkt. 
  Badgasten worden door het verkeerd plaatsen van borden zelfs Petten  
  uitgestuurd. 

      Antw.; Bewegwijzering wordt door de gemeente aangepakt. 
 
      Mart Bigot – Geeft aan dat de verkeerssituatie bij de Corfwater Camping  
      gevaarlijk is. Fietsers komen met hoge snelheid naar beneden terwijl auto’s met  
      aanhangers/caravan’s de camping uit-/indraaien.  
 
      KOFFIE PAUZE 
 
 

    5. Presentatie bestuursleden en hun activiteiten. 
 

     5.1.1 Dennis Zutt – Het organiseren van informatieavonden Alcohol & Drugs  
      voor jeugd en hun ouders. 
      Speeltoestellen – De gemeente verwijdert  speeltoestellen zonder deze te  
      vervangen. Dennis is bezig om met goedkeuring van de gemeenten de toestellen  
      met ouders te onderhouden. 
      Voorwaarde is wel dat de gemeente een garantieverklaring afgeeft dat deze  

    ouders niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schadeclaims.  
 
     5.1.2 Marieke Kleimeer –  Onderhoud en het bijhouden van; 
      www.dorpsraadpetten.nl 
 
     5.1.3 Annemieke Vries – Putter 
      Lid adviesraad WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 
      Adviseert gemeente over het subsidie beleid, sportaccommodaties  
      en het sociaal domein. 
      Verslagen inzake WMO zaken zijn te vinden op; 
      www.wmoadviesraadschagen.nl 
 
     5.1.4 Renze Engelkes – vice voorzitter 
      DOP bestuurslid (Dorps Ontmoetings Punt) 
      Juli 2013 is de DOP opgericht met een bezoekers aantal voor 2013 van 566. 
      Bezoekers aantalvoor 2014 totaal 1314 bezoekers. 
      Nieuwe plaats voor de DOP het VVV kantoor en de ITC spreekuren voor 
       senioren zijn een groot succes. 
      De gemeente heeft het huurcontract van het VVV kantoor per 01 apr 2015 voor  
      onbepaalde tijd verlengd. 
 
     5.1.5 Laurens Lieshout – penningmeester. 
      Biedt naast de functie als penningmeester zijn hulp bij verschillende 

 projecten. (vervangt o.a. mevr. Greet Andriesse als lid van de Klankbordgroep, 
Ambtelijk overleg Gemeente, Bestuurlijk overleg Gemeente, Overleg NRG/ECN) 

 
 

http://www.dorpsraadpetten.nl
http://www.wmoadviesraadschagen.nl
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     5.1.6 Joke Kruit – Voorzitter van de DRP,  
      Lid Klankbordgroep (12-06-2014) 
      ( Plein 1945 en de Structuurvisie Petten.) 
      Groep Ambtelijk overleg, Bestuurlijk overleg. 
      Contact ECN/NRG,  in overleg met de directie wordt er 2x per jaar een 
      informatieavond voor de inwoners van Petten georganiseerd. 
      Schrijft artikeltjes in de Sport Flits. 
 
     5.1.7 Rob Waage – in totaal 7 jaar actief in de DRP. 
      Laatste 3 jaar als notulist. 
      Verkeer & vervoer, bestrating. 
      Laatste zaken de Tankvallen en de herinrichting Schoolstraat. 
      Fase 1 is uitgevoerd, Rob zal project Schoolstraat fase 2 blijven begeleiden. 
 
     5.1.8 Karin Brinkman -  Notulist  
      Neemt samen met Marieke Kleimeer , de taak Jeugdzaken van Dennis over. 
 
     5.1.9 Eric Stam – Grondgebiedzaken 
      Terrein Leeuwenkamp 
      Wooncompagnie (Invulling terrein gesloopte woningen Plein 45) 
       
      Vraag; 
      Cor Koning -  is er al iets bekend over deze invulling 
      Wordt er een gedeelte als sociale woningbouw uitgevoerd? 
      Antw. Er is nog niets bekend, men is met partijen in gesprek. 
      Het braak liggende terrein wordt afgeschermd met een schutting met daarop  
      afbeeldingen van het oude- en nieuwe dorpsplein 
       
      Rolf Klant – Geeft aan in geval het Leeuwenkamp terrein. 
      Projecten waarvoor een bouwvergunning is afgegeven lopen bij langdurige  
      vertraging van werkzaamheden kans dat de vergunning verjaard. 
 
     5.2 Corfwater Camping – Rene Sips 
      Weinig spannends te melden. 
      Tot 31.12.2016 heeft de gemeente het recht van eerste koop. 
      Meerder partijen hebben zich gemeld, om de camping te ontwikkelen. 
      Een plan om 60 – 70 recreatiewoningen gefaseerd te bouwen is ingediend, zaken  
      zijn nog wel erg prematuur. 
       
     Info - Joke  
       Peter Tuin – Huis ter Duin – en architect hebben een plan ingediend om 
       op het terrein  (Natura 2000) drie hoge appartementen-torens neer te zetten. 
      Plan is door de gemeente afgewezen. 
 
     6 Cor Koning 
       Provincie heeft een budget van eur 10 miljoen voor  
      verbetering ruimtelijke kwaliteit. Waar zijn die projecten gebleven? 
      Antw.; Anton Munniks – projecten lopen wel degelijk door. 
      Bekendheid en duidelijkheid laat door gebrek aan communicatie te wensen over. 
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       Cor Koning – Bos Kalis heeft een uniek gebied gecreëerd. 
      Wat een weidsheid wat een natuur…maar waarom moet door nu gebouwd  
      worden. 
     
      Anton Munniks, is er een alternatief voor  de Corfwater Camping? 
      Antw. Joke; een camping zo dicht aan zee is uniek in Nederland, is dan het  
      alternatief? 
 
    7. Sluiting. 

      Joke Kruit dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.   
      Sluiting van een succesvolle Algemene Leden Vergadering. 
 
 

 
 

 
     Notulist; Rob Waage                                         Voorzitter; Joke Kruit. 
 
 
 
    

    ____________________                                   ________________________  


