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   Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  22-11-2016. 
 

Aanwezig: Joke Kruit (voorzitter), Marieke Kleimeer, Laurens 
Lieshout, Eric Stam, Greet Andriesse, Renze Engelkes, en 
Karin Brinkman(notulist) 

 
   Voorzitter: Joke Kruit. 
 
   Aanvang: 19.30 
 

1. Opening 
Joke opent de vergadering. 
Joke heeft een attentie voor Erik Majoor. Voor het maken van de 
foto’s van het bestuur. Deze worden op de website geplaatst. 
 
Er wordt stil gestaan bij de gezondheid van Rolf Klant. 

 
2. Ingekomen stukken / Mededelingen 

2.1 Ingekomen post 
 Brief seniorenpartij. 
Eerste kwartaal volgend jaar buigen we ons daarover. 
We zullen een lijst maken met speerpunten. 

 
 Onthulling eerste WhatsApp buurtpreventiebord 
Een WhatsApp-groep biedt bewoners de mogelijkheid om 
verdachte omstandigheden  in de eigen woonomgeving snel en 
eenvoudig met elkaar te delen. Gemeente en politie staan positief 
tegenover het gebruik van WhatsApp voor buurtpreventie en 
willen deze buurtinitiatieven graag ondersteunen. De gemeente 
Schagen stelt een bord beschikbaar. Zodat ook de mensen die níet 
in de WhatsApp-groep zitten, weten dat zo’n groep actief is. 
Woensdag 23 november om 13:00 uur reikt burgemeester Marjan 
van Kampen het eerste bord uit op het plein in Petten. 

 
 Verzoek bewoner om verwijdering DIK na wit verven gevel 
Gekeken wordt naar een nieuwe plek. 
Mogelijkheden onderzoeken voor digitaal informatiebord. Eric 
verzamelt informatie hierover. 
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 Fusie Vereniging. v. Kleine Kernen NH met Platform 
Dorpshuizen NH 
De dorpsraad vindt het belangrijk om deze organisatie te 
blijven steunen. 

 
 Onderzoeken 2017 rekenkamercommissie 

In 2017 doet de rekenkamer Schagen weer één of meerdere 
onderzoeken naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en 
rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid.  
Momenteel heeft de dorpsraad geen geschikt onderwerp. 

 
 Bushaltes 

De bushaltes zijn nog niet verplaatst in het dorp. 
Dit punt ligt bij de nieuwe projectleider Cynthia Kootker. 
Zij is ambtelijk eindverantwoordelijke.  

 
2.2 Mededelingen 
 Vergaderdata DRP 

Nieuwe lijst met data vergaderingen dorpsraad 2017. 
Greet maakt nieuwe lijst. 

  
3. Concept notulen 25.10.2016 

 
Goedgekeurd 
 

4. NRG/PALLAS 
30 november hebben Joke, Greet en Laurens een afspraak om zich te 
laten informeren over de stand van zaken. 
 
 

5. HZL 
De dorpsraad volgt HZL met belangstelling. 
 

6. Structuurvisie Petten/klankbordgroep. 
Afscheid Michiel Wolf. 
Kennismaking nieuwe eindverantwoordelijke Cynthia Kootker. 
 
Op 15 november jl. heeft de gemeente het vorig jaar in een nota 
vastgelegde strandbeleid geëvalueerd met alle betrokken organisaties. 
Er werd gekozen voor een nieuwe opzet waarbij de woordvoerders 
van de organisaties staand op een zeepkist in een pitch van 90 
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seconden hun punt moesten maken.  Zo bleken er ook tijdens deze 
avond in de MFR nogal uiteenlopende wensen te bestaan bij de 
verschillende bezoekers en gebruikers van het strand. De pitchers 
leverden duidelijkheid m.b.t. de vraag wat partijen wel willen en 
vooral niet willen. Daar was de avond met deze opzet uitermate 
geschikt voor. De grote vraag voor het College van B&W is nu hoe 
hiermee om te gaan. 

 
7. Bestuurszaken. 

7.1Financiën 
NVT 
7.2Website 
Marieke plaatst de foto’s op de website. 

 
8. Rondvraag 

Hoe is het met het zoutwater in de sloot. 
Harm Salamons heeft bericht dat het zoute water afneemt. 
 
Glasvezel. 
Petten geeft zich niet massaal op voor glasvezel. 
Ook de rest van de gemeente Schagen niet. 
De prijs van Trined is te hoog om over te stappen. 

 
9. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 20 december 2016 

 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 

Notulist: Karin Brinkman                                    Voorzitter: Joke Kruit 


