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Notulen Algemene Ledenvergadering DRP d.d. 05 .06.2018 
 

Aanwezig: Bestuur DRP: 
Greet Andriesse (voorzitter), Marieke Kleimeer,  
Laurens Lieshout, Eric Stam (secretariaat) 
Karin Brinkman, Renze Engelkes en Joke Kruit 
(aftredend). Kandidaat bestuurslid Yvonne van 
Amelsvoort als notulist 
 
Leden:  25 leden 
Zie presentielijst 

 
   Afwezig met bericht: 

Hr. G. de Boer, Hr. P. van Dommelen, Mw. D. 
Kleinbergen, Hr. R. Maarschall, Hr. C. Mantel, Mw. M. 
Schermer, Hr. R. Waage, Hr. M. Bigot 

    
    

 Aanvang: 20:00 uur  
 
1. Opening 

Voorzitter Greet Andriesse heet iedereen welkom.  
Zij legt uit, dat er door het aftreden van Joke Kruit, functies binnen 
het bestuur zijn gewijzigd. Greet zelf is voorzitter geworden en Eric 
Stam is secretaris geworden en heeft van Greet het secretariaat over 
genomen.  

 
2. Vaststelling agenda 

Geen aanvullingen. 
 

3. Notulen 28.03.2017 
 Goedgekeurd na enkele kleine wijzigingen: op bladzijde 2 

onder punt 4.4 moet worden toegevoegd: “bij herinnering 
worden kosten in rekening gebracht” 

 Punt 6 “presentatie activiteiten Dorpsraad Petten 2016” moet 
worden ingevoegd. 

 Punt 6 moet punt 7 zijn. 
 
 
 
 

Voorzitter: 
M.W.M.Andriesse-Spaan 

 
Secretaris: 
E.N.C.Stam 

Postbus 10 1755 ZG Petten 
Tel.:  06 15164268 

 
Rabobank: 

NL61 RABO 0311 5070 85 
 

Kvk: 40637371 
 

E-mail: 
secretariaat@dorpsraadpetten.nl 

 
Website: 

www.dorpsraadpetten.nl 
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4. Bestuurszaken 
4.1 Aftredend en herkiesbaar 

 Laurens Lieshout 
 Marieke Kleimeer 
 Karin Brinkman 
Verkiesbaar 
 Yvonne van Amelsvoort 

Allen worden unaniem en onder applaus herkozen en gekozen. 
 
4.2  

 Financieel jaarverslag 2017 
Laurens licht de stukken toe. Dat er in 2017 meer is 
uitgegeven komt door de bijdrage die DRP heeft gedaan 
aan het zeil van het “schip” op het Plein, om ook droog 
optredens te kunnen verzorgen. Daarnaast is een laptop 
aangeschaft voor het secretariaat. De kascommissie doet 
verslag. Annemieke Vries-Putter en Janneke Spannenburg 
geven hun goedkeuring. 
 
 Besluit tot decharge van de penningmeester wordt 

genomen. 
 
4.3 Benoeming nieuwe kascommissie 2018                      

Annemieke Vries-Putter, René Sips, Ria Barten als reserve. 
 

4.4 Begroting 2019 
Wordt vastgesteld, geen wijzigingen in de contributie. 
 

5. Afscheid Joke Kruit 
Greet neemt afscheid van Joke en dankt haar voor haar inzet, speech 
bijgevoegd als bijlage. Joke krijgt het erelidmaatschap van de DRP. 
 
Joke bedankt alle aanwezigen en vertelt van haar ambities als 
wethouder. Zij wijst er nog op dat er subsidie beschikbaar is vanuit de 
gemeente Schagen voor activiteiten in de dorpen. Verder vertelt zij 
onder meer dat de uitspraak inzake de stikstofproblematiek op 12 juli 
wordt verwacht. 
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6+7 Presentatie activiteiten Dorpsraad Petten 2017 en gelegenheid 
tot het stellen van vragen 

 
 Karin vertelt over het glasvezelnetwerk en de nieuwe 

campagne door E-fiber. Er zijn nu 4 nieuwe 
aanbieders met een verbeterd aanbod. Coby van Noort 
vraagt waarom Ziggo daar niet een van is. Karin licht 
toe dat dat hun commerciële keuze is. 15 juli is de 
datum waarop de keuze voor het glasvezel netwerk 
door de inwoners van Schagen gedaan moet zijn, een 
ieder staat het vrij om er wel of niet voor te kiezen. 
Sijbrand Spannenburg heeft het een en ander over het 
glasvezel netwerk uitgezocht en geeft aan geen 
vertrouwen te hebben in deze aanbieders (kleine 
bedrijfjes) 

 Greet vertelt over de gesprekken die regelmatig 
plaatsvinden over Pallas in het zogeheten 
Burenoverleg. René Sips vraagt naar de 
geheimhouding van de business case. Hierover gaat 
DRP inderdaad vragen stellen. Ron Tuin vraagt naar 
het campus plan, gaat er dan ook gewoond worden op 
de onderzoekslocatie. Greet legt uit dat daar ook 
onderzoek naar gedaan wordt.  

 Greet vertelt over de inzet van DRP inzake de 
Noordkophopper (OV) Joke Kruit heeft gehoord dat er 
een pilot zal komen met Connexxion in Schagen maar 
dat is niet het plan van de Noordkophopper. DRP 
volgt de ontwikkelingen nauwlettend. 

 Marieke vertelt over het hoge grondwater. HHNK en 
de gemeente Schagen zijn er mee bezig en het heeft de 
aandacht van DRP. 

 Greet vertelt over de invalidenopgang bij het strand. 
Binnenkort gaat de gemeente de helling aan de 
binnenzijde van de dijk aanpakken omdat deze te steil 
is. De buitenzijde heeft voorlopig geen prioriteit voor 
de gemeente, volgens de invalidenbond is deze niet te 
steil. Connie Kleimeer trekt dat laatste in twijfel en 
roept DRP op om nog meer te doen. DRP zal echter de 
adviezen van de invalidenbond volgen. 

 Greet vertelt over Huis ter Duin. Eigenaar Tuin is 
bezig om het monumentale deel te verbouwen en daar 
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een hotelfunctie in aan te brengen. René Sips spreekt 
van 18 hotelkamers. Ten aanzien van Petten Plaza zijn 
er 4 bezwaarschriften ingediend, waarvan 1 van HZL. 

 Eric vertelt over de rondleiding die DRP heeft gedaan 
aan studenten van TU Delft en MIT (Michigan USA) 
over de kustontwikkeling. 

 Willy Kleimeer vraagt naar de UMTS zendmast bij de 
camping. Deze was zonder vergunning neergezet en 
wordt – in overleg met T-mobile en gemeente Schagen 
verplaatst. 

 Sijbrand Spannenburg geeft aan dat er vaak fout 
geparkeerd wordt op de hoek Molenstraat/Singel. 
Gevaarlijke situatie omdat er meerdere keren per dag 
veel fietsende kinderen langs moeten. DRP neemt dit 
mee in het veldbezoek van de gemeente Schagen. 

 Ella Dammer vraagt om wat vaker een stukje in de 
Sportflits, dit wordt door DRP toegezegd. 

 Coby van Noort informeert naar het inrichten van 
eenrichtingsverkeer in het dorp. Laurens vertelt dat dit 
ook besproken wordt in de Klankbordgroep maar dat 
het plein eigenlijk nog niet af is. Het wachten is onder 
meer op Petten Plaza. Coby oppert nog andere 
bebording om mensen naar het dorp te krijgen en doet 
een oproep om meer evenementen te organiseren. 

 Hans Vos maakt zich zorgen over de 
verkeersveiligheid op het Plein omdat het concept van 
shared space inhoudt dat alle verkeer gelijk is, maar er 
veel te weinig voorrang wordt verleend aan verkeer 
dat van rechts komt. Ron Tuin denkt dat het bord 
“shared space” te onopvallend is. DRP zal dit 
onderwerp meenemen tijdens het veldbezoek. 

 Coby van Noort informeert nog naar de ijsbaan op het 
Plein. Laurens vertelt dat de fout die is gemaakt in het 
ontwerp van het plein ervoor zorgt dat dit niet 
mogelijk is en het lijkt er ook niet op dat dit hersteld 
zal kunnen worden. 

 Ron Tuin vraagt nogmaals naar de mogelijkheid van 
verlichting op de Westerduinweg. DRP heeft dit bij de 
gemeente neergelegd maar de weg is eigendom van de 
Provincie en die heeft nee gezegd. DRP zegt toe het 
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onderwerp opnieuw bij de Provincie te agenderen, in 
overleg met wethouder Beemsterboer.  

 Ria Barten informeert naar de voortgang inzake de 
exploitatie van het kerkje. DRP geeft aan dat de 
onderhandelingen met een horeca-onderneming en de 
gemeente lopen. 

   
5 Sluiting 

Greet dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng. 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Notulist: Yvonne van Amelsvoort             Voorzitter: Greet Andriesse 


