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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  14.03.2017 
 

Aanwezig: Joke Kruit (voorzitter), Marieke Kleimeer, 
LaurensLieshout, Greet Andriesse, Karin Brinkman 
(notulist) en Eric Stam. 

 
   Afwezig: Renze Engelkes, mb 
 
   Gast:   Wethouder S.v/d Veek 
 
   Voorzitter: Joke Kruit. 
 
   Aanvang: 20:00 uur  
 

1. Opening 
Joke opent de vergadering en heet allen en gast wethouder S. v/d 
Veek welkom. 

 Vastellen agenda 
Agenda goed gekeurd 
 

2. Promoten Glasvezel 
De huis aan huis actie voor Glasvezel in ’t Zand is zeer succesvol 
is verlopen. 
In ’t Zand hebben 60 vrijwilligers huizen afgelopen om mensen in 
te laten schrijven voor glasvezel. Dit werkte positief.  
De gemeente Schagen en E-Fiber ondersteunen deze actie van 
harte en hebben besloten om hiervoor geld beschikbaar te stellen. 
Voorgesteld wordt om vanuit de 13 dorpsraadgebieden 3 a  4 
verenigingen te mobiliseren die ieder in de eigen gebied de huis 
aan huis actie een vervolg willen geven. Hiervoor is per kern 
€4.000,- beschikbaar (dus 13 kernen a €4.000,-), waarbij elke 
vereniging €1.000,- krijgt. De tegenprestatie die wordt gevraagd 
is om in de eigen kern de huis aan huis actie conform de opzet 
van ’t Zand vorm te geven. Hiervoor is nodig dat de 
dorpsraad/vereniging “kartrekker” wordt voor het betreffende 
gebied en verenigingen mobiliseert om de actie op te pakken.  
S.v/d Veek vraagt Dorpsraad Petten of wij dit op willen pakken. 
Joke zal contact opnemen met de vereniging van Petten. 
 
 
 

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 

 
 

mailto:secretariaat@dorpsraadpetten.nl
http://www.dorpsraadpetten.nl
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3. Ingekomen stukken/mededelingen 
 Evaluatie strandbeleid 

De Dorpsraad is tegen Jetski’s op het strand. Het is 
gevaarlijk voor surfers en geeft geluidsoverlast. 
Kampvuren op het strand is de Dorpsraad voor, mits onder 
begeleiding van de strandtent. 

 Terugkoppeling Openbare thema-avond over 
verkeerambities 
De gemeente Schagen heeft een verkeersambitieplan 
opgesteld voor de komende jaren zodat er veilige, 
uniforme en duurzame wegen komen. Ook zijn de 
knooppunten (vlotbruggen) en de wensenlijst (een directe 
weg naar ECN) gepresenteerd van de wegen. Nadien kon 
er een gesprek plaatsvinden met de brandweer en de 
politie. De dorpsraad Petten heeft gesproken met de 
brandweer en haar zorgen weer geuit over de 
opkomsttijden in de buitengebieden, en met name in 
Petten. De brandweer heeft dit genoteerd. De brandweer 
zal dit meenemen in de herziening van het veiligheidsplan 
(opkomsttijden brandweer). 

 
4. Concept notulen 14.02.2017 

 Aantal correcties. 
 Notulen verder goedgekeurd met dank aan de notulist. 

 
5. NRG/PALLAS 

NRG presentatie is afgezegd. Verplaatst naar 4 april 2017 
Verdere info volgt. 

 
6. HZL 

 Geen nieuws te melden. 
 

7. Structuurvisie Petten/klankbordgroep. 
 Tankvallen  

De gemeente Schagen gaat in de periode maart-juni 2017 
werkzaamheden uitvoeren bij de tankvallen. 

 Nieuwe steiger 
 Twee nieuwe bankjes 
 Nieuw pad aanleggen langs de tankvallen 
 Terp aanleggen 
 Natuurlijke oevers aanleggen 
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 Oude steiger slopen 
 Informatieborden plaatsen over tankvallen 

Vraag vanuit de DRP kunnen er ook informatieborden geplaatst 
worden over palendorp? Greet zal dit meenemen naar de 
Klankbordgroep. 
 

8. Bestuurszaken. 
 Financiën 

De subsidie is binnen voor 2017 
Euro incasso is aangepast naar een hoger incasso bedrag. 

 Website 
Notulen, jaarverslag, financieel jaarverslag staat nog niet op 
de website. Marieke zal dit in orde maken. 

 Vervolg voorbereiding ALV d.d 28.03.2017 
Laurens heeft verdeling gemaakt onder de bestuursleden om 
de agenda te verspreiden onder de leden in het dorp. 

 Re. Antenne-installatie camping Corfwater. 
Brief opstellen om bezwaar te maken tegen deze grote 
zendmast. Eric zoekt uit welke eisen er gesteld worden aan 
een zendmast. 

 Eric heeft onderzoek gedaan naar digitale informatie borden. 
Via deze borden kan er eenvoudig informatie aan de bewoners 
verstrekt worden. Dit ter vervanging van de DIK. 
De kosten van dergelijk informatiebord lopen behoorlijk op. 
Niet betaalbaar voor de DRP. 

 
9. Rondvraag. 

Senioren Partij 
Volgende vergadering zullen wij punten noteren voor de senioren 
partij 
 
 

10. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 11 april 2017 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Notulist: Karin Brinkman                                Voorzitter: Joke Kr 


