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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  11.04.2017 
 

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

 
   Voorzitter: Joke Kruit. 
 
   Aanvang: 20:00 uur  
 

1. Opening 
Joke opent de vergadering  

 Vaststellen agenda 
Agenda goedgekeurd 
 

2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 
 Cor Postumus heeft Joke benaderd rond het onderwerp 

Glasvezel Schagen. 
Meneer Postumus gaf aan dat Petten niet achter kan 
blijven in de actie om 40% te halen. 
Joke meldde dat Petten geen initiatief  neemt in de huis 
aan huis actie aangezien de mensen niet achter de 
voorwaarden staan. 
Meneer Postumus zal contact opnemen met Piet Breed 
om nogmaals het een en ander uit te leggen. 

 Jetski’s  
Er is een brief vanuit de Dorpsraad naar de gemeente 
gestuurd met kritische punten over het gebruik van 
Jetski’s op het strand bij Petten. 
Het onderwerp zal binnenkort besproken worden in B&W 
waarin de punten worden meegenomen. 

 16 mei is er een Algemene vergadering van Dorpswerk 
Noord-Holland. Voorafgaand aan de vergadering is er een 
workshop Burgerinitiatieven  Informele zorg.  
Renze zal bij de workshop aanwezig zijn. 

 De DOP in Petten heeft meegedaan aan een prijs. 
Ze hebben helaas niet gewonnen. 

 Uitnodiging uitreiking Culturele prijs Prins 
Bernhardfonds aan Kust op Kracht. 

 

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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 Re. Gem. Schagen op Bezwaarschrift US Mast.  
Greet heeft contact gehad met Walter Kruijer. 

Het is te prematuur om een bezwaarschrift in te dienen. 
Dorpsraad houdt het in de gaten zodat er opnieuw en op 
tijd een bezwaarschrift ingediend kan worden. 

 Email van bewoner Watersnip over het verkeer dat om 
het dorp wordt heen geleid. 

Er staan geen wegwijzers richting centrum. 
Dit zal meegenomen worden naar de Klankbordgroep. 
Daarnaast geeft de bewoner aan dat het moeilijk is om als 
invalide op het strand te komen.  
Er komen binnenkort invalide parkeerplaatsen bij het 
strand. 
Laurens koppelt dit terug. 

 Klacht van bewoner i.v.m.  spelende kinderen op de 
duintjes bij Nolmerban. 

Ouders worden hierop aangesproken. 
 

3. Notulen 14-03-2017 
Aantal correcties. 
Notulen verder goedgekeurd met dank aan de notulist.  

 
4. NRG/Pallas 

 Burenoverleg zou plaatsvinden op 4 april. Dit is niet 
doorgegaan. Nota inventarisatie van nut en noodzaak is nog 
niet rondgestuurd. Nieuwe datum is 18 april. 

 
5. HZL 

Er wordt een studie gemaakt van het beheerplan voor het 
Zwanenwater en Pettemerduinen (natura 2000). 

 
6. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 

 Bruggetjes Singel 
De bruggetjes bij de Singel zijn weggehaald. 
Ze waren in slechte staat en niet meer veilig. 
Nu blijkt dat de wandelroute over deze bruggetjes loopt. Is het 
een optie om 1 van de bruggetjes te vervangen. 
De gemeente koppelt terug of dit mogelijk is. 
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 Het plein 
Er staat een lantaarnpaal scheef en beschadigd op het plein. 
Daarnaast hangen de borden ‘Parkeren’ veel te hoog. 
De vlaggen van de Spar blokkeren een parkeerplaats. 
Greet koppelt dit terug naar de Klankbordgroep. 

 
7. Bestuurzaken 

 Financiën  
De Rabo fiets sponsortocht. 
Niemand heeft zich aangemeld vanuit de leden. 
Er wordt nog even afgewacht, anders melden we ons af. 

 De DIK is verwijderd bij de Spar. De schilders gaan de muren 
schilderen van de Spar. De DIK wordt waarschijnlijk niet 
terug geplaatst. 

 Digitaal abonnement NHD 
Deze wordt voor de DRP aangevraagd. 

 Website, 
Geen bijzonderheden 

 Seniorenpartij/verzoek om medewerking 
Een belangrijk punt is vervoer naar Schagen. 
Renze zal kijken of er nog punten komen via Dorpswerk 
Noord-Holland workshop Informele zorg. 
Joke zal informeren bij Hr. Heneweer over de stand van zaken 
rond Connexxion en de buslijn Schagen. 

 Voorbereidingen enquête. 
Een brief zal worden opgesteld met de vraagstelling voor of 
tegen recreatie op het strand. 
Eind april zal aan de leden worden gevraagd wie er wil 
enquêteren. Gedacht wordt aan ongeveer 30 mensen.  
Begin mei zal er een stukje voorlichting/aankondiging 
verschijnen in de Sportflits en via  Facebook. 

 
8. Rondvraag 

Geen punten voor de rondvraag 
 

9. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 9 mei 2017 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Notulist: Karin Brinkman                                Voorzitter: Joke Kruit 


