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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  12.09.2017 
 

Aanwezig: Joke Kruit (voorzitter), Marieke Kleimeer, Greet 
Andriesse,  
Karin Brinkman (notulist), Renze Engelkes. 
Jeugdkandidaten: Matthijs de Boer en Alvin Disseldorf. 
 

Afwezig: Laurens Lieshout, Eric Stam (m.k ) 
 

Voorzitter: Joke Kruit. 
 
   Aanvang: 20:00 uur  
    
   Gast:   Vera van Vuuren  raadslid PVDA, Ron Tuyn 
 

1. Opening 
Joke opent de vergadering en heet Vera en de nieuwe 
jeugdraadkandidaten Matthijs en Alvin welkom. 
  
Vaststellen agenda 
Agenda goedgekeurd 

    
2. Ron Tuin 

 Zeil Schip 
De feesten op het plein vrijdagavond zijn een 
succes. Ron en een aantal vrijwilligers zorgen voor 
het ophangen van het zeil. Hierdoor staan de 
artiesten wind en regen vrij op het schip. 
Er zijn problemen met het zeil. De naden van het 
zeil gaan los en kan niet goed bevestigd worden. 
Joke neemt contact op met de firma Braak. 
Daarna zal Ron het overnemen om de problemen 
rond het zeil uit te leggen.  

3. Hr. Buurlage 
 NRG 

De heer Buurlage is verhinderd. 
Joke en Greet zullen voortaan bij de bijeenkomsten 
van NRG aanwezig zijn. Om te horen hoe de stand 
van zaken is. 

 
 

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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4. Ingekomen stukken/mededelingen 
 Vlaggenmast kerktoren Petten. 

Hr. Ligthart is op de hoogte gebracht. Hij heeft 
aangegeven dat er binnenkort een nieuwe 
bevestiging zal worden gemaakt aan de kerktoren. 

 Uurwerk Toren (kerk) 
Het carillon is welliswaar gemaakt, maar het 
melodietje is onvoldoende en klinkt vrij zacht 
Wethouder S. v/d Veek, heeft actie ondernomen. 
Hr. Ligthart heeft de Fa. IJsbouts de opdracht 
gegeven e.e.a. te gaan doen met het afstellen van 
het carillon. 

 UMTS-mast, Er heeft een gesprek plaatsgevonden 
met  Claudine Meijer van Harlem Oil Company. 
De mast staat niet op een gunstige plek gezien de 
Structuurvisie Petten. 
Er wordt gediscussieerd over de straling. Het is 
niet weterschappelijk aantoonbaar dat de straling 
schadelijk is.  
Renze zal nagaan of er een verslag van het 
onderzoek is, dat door GGD en Huisartsen van 
Egmond aan Zee  heeft plaatsgevonden.. Dit kan 
mogelijk bruikbaar zijn. 
 

5. Notulen bestuursvergadering DRP d.d 11.07.2017 
Verslag goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 

6. Pallas 
19 september burenoverleg. 
Afwachten wie de bouw zal uitvoeren en/of de financiën rond komen. 
De dorpsraad wil duidelijkheid over “go or no go” 
Ook de plannen rond het uiterlijk van de Pallas. 

     
7. HZL 

De actieplannen van HZL staan gepubliceerd.  
De Putten wordt als stilte gebied verklaard volgens HZL. 
Op 5 oktober is er een zitting in de Twee Kamer met de vaste 
Kamercommissie voor infrastructuur en milieu over het kustpact. 
Joke is uitgenodigd om hier in te spreken.  



                               
  

 
 

DORPSRAAD 
 PETTEN 

 

3 
 
 

 
8. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 

 Vergaderingen worden stil gelegd omdat alles stil ligt 
vanwege de rechtzaak bij de Raad van State. 

 Tankvallen zijn erg in opspraak bij de dorpsbewoners. 
Voorstel: helmgras van het plein te verplaatsen naar 
tankvallen . 
 

 
9. Bestuurszaken 

Financiën : 
Geen bijzonderheden 
Website: 
Spam filter is ingeschakeld. 

 
10. Rondvraag 

Marieke: 
Gemeente heeft in de Schoolstraat aan de bewoners bezems 
uitgedeeld om de hofjes schoon en bladeren vrij te houden.  
Goede actie van de gemeente. 
Matthijs:  
Vraag waar is de infokast(DIK)?  
Deze is weg in verband met schilderen buitenkant Spar en 
komt niet meer terug,  
Gekeken wordt naar andere mogelijkheden om bewoners te 
informeren. Digitale informatieborden zou geweldig zijn.  
Joke heeft dit neergelegd bij de gemeente. 
Alvin:  
Er moeten meer activiteiten voor jongeren komen! 
Dit is een goed punt. Er is voor de jongeren weinig te beleven.  
Joke geeft Alvin en Matthijs de taak om dit te gaan onderzoeken als 
jeugd raadsleden. 
Greet:  
Ben Blonk uitnodigen voor vervoer individueel of collectief. 
Joke zal met Ben Blonk hierover spreken. 
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11. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 10 oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Notulist: Karin Brinkman                                Voorzitter: Joke Kruit 

 
 
 


