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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 14.11.2017 

 
Aanwezig: Joke Kruit (voorzitter), Laurens Lieshout,  

Marieke Kleimeer, Greet Andriesse,(waarnemend notulist) 
Renze Engelkes en Matthijs de Boer (jeugdkandidaat.) 
 

Afwezig: Karin Brinkman, m.k.  en Alvin Disseldorp, m.k.. 
 
Gast:  Ron Tuijn. 

 
Voorzitter: Joke Kruit. 

 
   Aanvang: 19:30 uur  
    

1. Opening 
 Joke opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom, 

speciaal Laurens die nu weer terug is na zijn ziekte. 
 
Vaststellen agenda 
 Agenda goedgekeurd 

 
2. Ron Tuijn 
 Stand van zaken zeil Schip 

Ron heeft een gesprek gehad met de firma Braak. Problemen en 
mankementen van het zeil zijn toegelicht. Firma Braak zal met 
een offerte komen. Ron houdt de vinger aan de pols. 

 Stand van zaken Vlaggenmast en Kerktoren. 
Ron heeft telefonisch contact gehad met Hans Ligthart.  
Hans Ligthart heeft toegezegd om samen met Ron de zaak te 
bekijken. Het wachten is op een afspraak. 
Ron houdt de vinger aan de pols. 

 Stand van zaken dichtgroeien van de tankvallen 
Het probleem doet zich voor omdat de gemeente Schagen het 
beheer c.q.. onderhoud van de Tankvallen heeft uitbesteed aan 
Landschap Noord-Holland. Deze beheerder heeft een andere kijk 
op wat er wel of niet wanneer moet worden gesnoeid.  
Kort wordt stilgestaan hoe in de toekomst e.e.a. beter kan worden 
geregeld. 

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. Stand van zaken UMTS-mast  
 Op 18.12.2017 om 13:30 uur is een vervolg afspraak gepland. 

Joke en Eric zijn hiervoor uitgenodigd. Mocht het zo zijn dat Eric 
niet kan, dan zal Laurens of Greet als vervanger optreden. 
Er volgt een korte brainstorming waar de UMTS-mast event. kan 
worden herplaatst. 

 
4. Notulen bestuursvergadering DPR d.d. 10.10.2017 in concept 
 Na wat aanpassingen is het verslag goedgekeurd met dank aan de 

notulist. 
 n.a.v.  Wateroverlast in Petten. 

Tijdens het veldbezoek is dit probleem niet aan de orde geweest. 
    Marieke neemt hierover contact op met de heer Feijen. 
 

5. Papiercontainers 
 Er is een overeenstemming bereikt tussen de Gem. Schagen en de 

Handbalvereniging plus Basisschool de Springschans over de 
opbrengst van het oud papier en de tegenprestatie. 

 
6. ECN/NRG/Pallas 
 Het gesprek met Harrie Buurlage was aangenaam. Na een korte 

voorstelronde volgde een toelichting op het door NRG 
ontwikkelen van nieuwe medicijnen voor kanker. Verder werd 
aangegeven dat in de toekomst een samenwerking zal ontstaan 
met Pallas. 

 
7. HZL 
 Korte uitleg over de stand van zaken. 
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8. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 
 Discussie ontstaat hoe e.e.a. op deze wijze heeft kunnen verlopen; 

wat de huidige stand van zaken is en welke activiteiten nog 
kunnen plaatsvinden.       

 Een opsteker in het geheel is de accordering van de kustzonering.                                 
 Tankvallen 

Joke heeft in het overleg met Jelle Beemsterboer en  
Maaike Ligthart 2 opties benoemd om de ontstane problematiek 
m.b.t. de duintjes ( terpen ) op te lossen. T.w.: 
- Beplanten met helmgras 
- De huidige beplanting verwijderen, de oorspronkelijke staat te 

herstellen en gras inzaaien.  
 

9.  Bestuurszaken 
 Financiën                                                 

Laurens geeft aan dat, vanwege zijn ziekte, de subsidieaanvraag 
voor 2018 is blijven liggen. Hij heeft hierover al contact gehad 
met de gemeente Schagen en heeft de aanvraag vandaag alsnog 
ingediend. 
 
Verder verzoekt hij een ieder om uiterlijk half december zijn/haar 
declaraties in te dienen over 2017. 

 
 Website 

Geen bijzonderheden 
                                          

10.  Rondvraag        
 Greet 

Hoe om te gaan met het verzoek vanuit de SP fractie om 
specifieke punten die aandacht behoeven aan te dragen 

 Afgesproken is om aan iedere fractie dezelfde lijst met 
specifieke punten die aandacht behoeven te sturen. T.w. 
Openbaar vervoer / Voortgang-afronding Structuurvisie 
Petten / Tijdelijke vergunning strandpaviljoen voor 5 jaar. 

 
Rekenkamer vraagt onderzoekidee 

 Afgesproken is om het project Tankvallen onder de  
aandacht te brengen 

 Eric 
Vraagt wanneer de eerste paal wordt geslagen voor Sandenbergh 

 Datum is 23.11.2017 
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 Laurens 

Vraagt om de nieuwe vergaderdata incl. de ALV 2018 
 Greet zal de lijst uitwerken 

 
Vraagt waar wij in december als afsluiting van het jaar gaan eten 

 Joke stelt voor om bij haar thuis het etentje te laten 
plaatsvinden. Akkoord!  

 Greet zal een lijstje opstellen met voorkeursdata 
                      

11. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 12 december 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Waarn. notulist: Greet Andriesse-Spaan           Voorzitter: Joke Kruit 

 
 
 

 
 


