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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  20 september 2016 
 
Aanwezig: Joke Kruit (voorzitter), Marieke Kleimeer, Laurens 

Lieshout , Eric Stam, Greet Andriesse en Karin 
Brinkman (notulist)  

   Afwezig:  Renze Engelkes 
 
   Voorzitter:  Joke Kruit. 
 
   Aanvang:19.30 uur. 
 

1. Opening  
Joke opent de vergadering, bedankt Laurens en Eric voor het 
waarnemen van de taken van Greet tijdens haar afwezigheid en 
overhandigt beiden een cadeaubon. 
Het bestuur is blij met Greet haar terugkeer. 
 
Vaststellen agenda 

       
2. Ingekomen stukken / Mededelingen 

Mededelingen 
-E-fiber: bewoners van Petten zijn geïnformeerd via een brief, 
informatieavond, reclameborden in het dorp en facebook over de 
glasvezel en internet provider Trined. 
Bij de informatie avond en ook op de website van E-fiber kreeg je 
een overzicht van de kosten die een bewoner maakt na overstap 
op E-fiber en Trined. Deze kosten zijn gemiddeld 10 euro per 
maand hoger dan de pakketten die de bewoners nu hebben. 
Dat is voor veel mensen een drempel om over te stappen op 
glasvezel. Als dorpsraad moeten we een signaal af geven aan E-
fiber dat het veel inwoners weerhoudt om over te stappen. 
Er wordt een brief opgesteld namens de dorpsraad richting E-
fiber. 
 
-Kern met Pit 
Als inwoners een leuk idee/initiatief hebben voor het dorp Petten 
dan kan dit via kern met Pit tot 31 oktober 2016. 
Dit zal op facebook vermeld worden. 
Dorpsraad steunt graag een leuk initiatief. 
 
 
 

Voorzitter: 
J.M.Kruit 

 
Secretaris: 

M.W.M.Andriesse-Spaan 
Postbus 10 1755 ZG Petten 

Telefoon  0226 383000  
 

Rabobank:   
NL 61 RABO 0311 5070 85 

 
KvK:  40637371 

 
Email: 

secretariaat@dorpsraadpetten.nl 
 

Website: 
www.dorpsraadpetten.nl 
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-Gem. vraagt inwoners mee te denken over alcohol-  en 
drugsgebruik jeugd 
Dit wordt op facebook geplaatst. 
Hier kunnen inwoners reageren. 
 
-Brief van inwoner over de jeu de boules baan 
Deze brief is besproken in de dorpsraad. 
Greet zal hier middels een brief op reageren. 
 
Brief inwoner over klacht kermisgangers. 
De caravans van de kermisexploitanten  op de parkeerplaats 
zorgen voor problemen op het nieuwe plein. 
Vanuit de dorpsraad wordt er contact gezocht met de gemeente 
om de caravans te verplaatsen naar de parkeerplaats van de 
sportvelden. 

 
3 Notulen 28 juni 2016 
 Na aanpassingen goed gekeurd. 
 
4 Pallas NRG 
 NRG is negatief in het nieuws geweest. 
 Naar aanleiding daarvan is er commotie ontstaan. 

De dorpsraad zal met NRG een afspraak maken om op korte 
termijn een overleg te hebben over de huidige situatie.   

 
5 De situatie rond HZL is in de dorpsraad besproken.  

 
6 Veldbezoek 27-9-2016 tijdstip 15.00 
 Alle achterstallig onderhoud of puntjes welke aangepakt moeten 

worden in het dorp kunnen samen met de gemeente doorgenomen 
worden in het veldbezoek. Er wordt een ronden door het dorp 
gelopen. Marieke zal de Dorpsraad vertegenwoordigen. 

 
7 Wat Schagen denkt. 
 Het verzoek van Schagen FM is besproken in de dorpsraad. 
 Greet stuurt een mail naar de initiatief nemers 
 
8 Structuurvisie 
 Is reeds uitvoerig besproken bij agendapunt 5. 
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9 Bestuurszaken 
 Financiën 
 De rente op de spaarrekening is verder verlaagd naar 0,1% 
 Website 
 Is up to date 
 Upgraden software DRP laptop 
 Er wordt gekeken naar een nieuwe laptop 
 Foto bestuur. 
 Erik gaat aan de gang met data prikker. 
 Karin vraagt Marielle van achter de dijk voor de foto shoot. 
  
10 Rondvraag 
 Schoolstraat:17 oktober gaat de straat op de schop. 
 De schoolstraat zal dan vernieuwd worden. 
 
 Sandenbergh: alle huizen zijn toegekend. 
 Het project kan zomer 2017 van start.  
 20 woningen worden gebouwd 
 
 Bus naar schagen. Nieuwe verbinding connexxion 
 Er is nog niets over bekend 

 
11      Datum volgende bestuursvergadering  25 oktober 2016 

 
 

Met vriendelijke groeten 
 
 
 
Notulist: Karin Brinkman   Voorzitter: Joke Kruit 
 

 
 
 
 
 
 

    


