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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 08-5-2018  
 

Aanwezig: Greet Andriesse - Spaan (voorzitter), Laurens Lieshout,  
Eric Stam, Renze Engelkes, Karin Brinkman, Yvonne van 
Amelsvoort (Notulist),  
 

   Afwezig: Marieke Kleimeer. 
 

Gasten: Gert-Jan Slijkerman (raadslid CDA Gemeente Schagen),  
Angelique van Wijk (raadslid VVD Gemeente Schagen), 
Ingo Kroon (raadslid VVD Gemeente Schagen). 

  
 

Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
 
   Aanvang: 19:30 uur. 
    

1. Opening. 
 Greet opent de vergadering en verwelkomt de gasten. 
 
Vaststellen agenda. 
 Agenda goedgekeurd. 

 
2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 
 a. Data hoorzitting zienswijze bestemmingsplan Pallas; 30, 31 

mei, 1 juni. Greet gaat er samen met Eric heen. Op verzoek van 
de heer Slijkerman vat Greet even kort samen wat de inhoud is 
van onze zienswijze.  

 b. Landelijke kustdag in Petten 28 juni 10.00-17.00 uur. Greet 
gaat er heen met Renze (maar dat nog even onder voorbehoud)  

 c. Stakeholdersbijeenkomst CDANH 30 mei. Eric doet daarover 
afbericht. 

 We bespreken de invoering van de AVG (Privacywetgeving) met 
ingang van 25 mei aanstaande en de gevolgen voor de DRP.  

 Van bewoners van de Mr Geensenweg mail ontvangen met foto’s 
over de verkeerssituatie daar. Yvonne gaat bij hen informeren. 

 De heer Kroon vraagt of ook de concept notulen op de website 
worden gepubliceerd, antwoord: nee, alleen de definitieve 
notulen. 

Voorzitter: 
M.W.M .Andriesse - Spaan 

 
Secretaris: 
E.N.C. Stam 

Postbus 10 1755 ZG Petten 
Telefoon  06-15164268  

 
Rabobank:   

NL 61 RABO 0311 5070 85 
 

KvK:  40637371 
 

Email: 
secretariaat@dorpsraadpetten.nl 

 
Website: 

www.dorpsraadpetten.nl 
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3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 10.04.2018 in concept. 
Na enkele aanpassingen worden deze goed gekeurd. Het schilderij 
van Henny Versteeg is gedoneerd aan de MFR. 
 

4. NRG/PALLAS 
De uitleg over tritium/NRG  wordt gegeven door iemand van de 
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling (ANVS) Datum volgt. 
Greet is geïnterviewd door de communicatie-adviseur van Pallas over 
het jaarverslag van Pallas, evenals burgemeester Marjan van 
Kampen. Als het is uitgeschreven krijgt Greet het nog in concept en 
zij zal het dan rondsturen aan de leden van DRP.  
 

5. Structuurvisie Petten/ Klankbordgroep. 
Voor het kunstwerk van Roland de Jong Orlando gaat Greet op 15 
mei samen met vertegenwoordigers van het hoogheemraadschap 
kijken welke locatie het beste is 
 
Het businessplan voor de horeca in de kerk is goedgekeurd door de 
gemeente, men is nog in gesprek met de geïnteresseerde 
 
Op 24 april heeft Laurens Tara Rikkers en Maaike Ligthart van de 
gemeente op visite gehad, onderwerp was de tijdelijke voorziening op 
het strand bij Petten Zuid. Provincie en Hoogheemraadschap zijn ook 
betrokken. Er is tussen de verschillende partijen nog geen 
overeenstemming.  Het lijkt er niet op dat er een tijdelijke 
voorziening zal komen, hooguit een snackkar met een toilet (mits de 
uitbater dat wil) 
 
Op 4 juni komt de klankbordgroep weer bijeen. Het lijkt nu een goed 
moment om de klankbordgroep te gaan evalueren. 

 
6. Openbaarvervoer en Noord-kop Hopper 

Er lijkt geen schot in te komen, eind mei benaderen we hierover 
meteen de nieuwe wethouder, de politiek is hier ook mee bezig. 
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7. Taken Dorpsraad Petten en gemeente Schagen 
We discussiëren over de vraag vanuit de gemeente Schagen of DRP 
de taak op zich wil nemen van de organisatie van de 4 mei viering.  
We hebben behoefte aan meer informatie. Is er een draaiboek of een 
protocol? Hoe zit het met de financiën? Als DRP het gaat organiseren 
hoe gaan we dat dan praktisch doen (wie?)  
En hoe doen andere dorpen in de gemeente Schagen dat? Wat is er 
afgesproken over de viering van de neergestorte vliegtuigen bij Zand 
tegen Zee? De vieringen in de verschillende dorpen verschillen heel 
erg van elkaar, ook in opkomst (ook toeristen/jeugd) 
DRP hecht veel waarde aan de 4 mei viering en bewustwording over 
dit onderwerp.  
Greet koppelt dit terug aan wethouder Ben Blonk, onderwerp komt 
terug op de agenda. 
 
De heer Kroon vraagt wat het standpunt van DRP is over de gewenste 
gehandicapten voorziening (“hellingbaan”) bij de strandopgang. Dit 
naar aanleiding van inspraak hierover op de laatste raadsvergadering. 
DRP kent deze informatie niet. De heer Kroon zoekt de notulen van 
de laatste raadsvergadering op en stuurt deze aan DRP. 
 
Raadsleden worden door Greet hartelijk bedankt voor hun 
aanwezigheid en input. 
 

8. Bestuurszaken. 
 Financiën: Laurens is bezig met de subsidie aanvraag voor 2019. 

Toegezegde bijdrage voor de bloemetjes in de “putten” is 
voldaan, Laurens vraagt aan Marieke of zij nog even navraagt 
over het stukje in de Sportflits. 

 website: geen nieuwe ontwikkelingen, notulen worden 
gepubliceerd, naam van Joke Kruit als voorzitter moet nog 
worden aangepast. 

 Taakverdeling bestuur: we benaderen iemand om aanwezig te zijn 
bij de eerstvolgende vergadering als kandidaat voor DRP. 
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 Voorbereiding ledenvergadering 

7 juni gaat niet lukken, voorstel is nu 5 juni.  
Locatie is ook nog niet geregeld.  
Eric maakt de concept agenda, en heeft met Laurens en Renze 
overleg over kopiëren.  
Verspreiden van de uitnodiging in de week van 29 mei. 
Greet bereidt de vergadering inhoudelijk voor. 

 
9. Rondvraag. 
 Renze vraagt of het een idee zou zijn om te vragen of er een ander 

ophaalschema zou kunnen komen voor de groene afvalbak. Vaker 
in de zomer en minder vaak in de winter. We sturen hierover een 
vraag aan wethouder Sigge van der Veek. 

 Eric geeft aan dat we meer doelsubsidies zouden moeten gaan 
aanvragen als onze taken zouden worden uitgebreid. 

 Laurens en Greet gaan voorstellen de klankbordgroep te 
evalueren. 

 
 

10. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 12 juni 2018. 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Notulist: Yvonne van Amelsvoort  Voorzitter: Greet Andriesse 

 


