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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 12-6-2018 
 

Aanwezig: Greet Andriesse - Spaan (voorzitter), Laurens Lieshout,  
Eric Stam, Renze Engelkes, Karin Brinkman (Notulist). 
Marieke Kleimeer, 
 

   Afwezig: Yvonne van Amelsvoort (M.K)  
 

Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
 
   Gast:  De heer Slijkerman,  Jan Dekker(aspirant bestuurslid) 
 
   Aanvang: 19:30 uur. 
    

1. Opening. 
 Greet opent de vergadering. 

  
 
Vaststellen agenda. 
 Agenda goedgekeurd. 

 
2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 
 Uitnodiging Landelijke Kustdag d.d. 28.06.2018 

Renze en Greet hebben zich aangemeld, verdere info volgt nog. 
 Campussen universiteit echte banen trekkers,  

informatie 
 E-fiber(glasvezel) 

Er zijn verschillende ontwikkelingen aan de gang. 
 Busvervoer plan Connexxion 

Bericht van een inwoner: bus 151 zal vanaf 22 juli 2018 niet 
verder gaan dan Sint Maartenszee in plaats van Julianadorp. 
Voor veel mensen zal dit grote problemen opleveren aangezien ze 
niet meer met openbaar vervoer naar Den helder kunnen 
(ziekenhuis) 

 Bijeenkomst Dementie vriendelijke Gemeente. 
Greet en Eric melden zich aan. 

 
 
 

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. 13.02.2018 in concept. 
Na wat aanpassingen worden deze goed gekeurd. 
 

4. Notulen ALV 05.06.2018 en actiepunten. 
Alle opmerkingen aanpassingen en actiepunten worden gestuurd naar 
Eric, die gaat ze bundelen 

 
5. Verkeer/Handhaving Zijperweg-Molenstraat 

BOA’s worden geïnformeerd door de Dorpsraad over knelpunten 
Boa’s zijn van 9 t/m 13 juli in Petten. 

 
6. NRG/Pallas 

De businesscase is geheim. 
Greet gaat informatie vragen over deze geheimhouding. 
Er zou een Tritium uitleg gegeven worden aan de Dorpsraad. 
De gemeente heeft nog niets van zich laten horen wanneer dit overleg 
plaats zal vinden. 
 

7. Dorpsraad Petten 4 en 5 mei herdenking 
Ben Blonk heeft de Dorpsraad de vraag gesteld om de organisatie van 
de herdenking van 4 mei op zich te nemen. 
De Dorpsraad vindt het belangrijk dat de herdenking plaats vindt. 
4 en 5 mei herdenking is een landelijk gebeuren. 
De basis van de organisatie zou via de gemeente moeten gaan. 
De dorpsraad wil tegen die tijd wel kijken of er nog iets extra’s 
georganiseerd kan worden. 

 
8. Klankbord groep/structuurvisie 

Er is een overleg geweest met de klankbordgroep. 
Er wordt goed gekeken naar welke rol een ieder nog heeft in deze 
groep. 
Een paar jaar geleden is de klankbordgroep in het leven geroepen 
voor o.a. het plein. 
Nu zijn andere aspecten van het dorp aan de orde. 

 
9. Bestuurszaken. 

 Financiën: postbus 10 vraagt een bedrag van 253,50. Dat is 12 
euro meer dan voorgaande jaren 

 Privacy AVG Laurens vraagt info op voor workshop AVG 
 Website geen nieuwe ontwikkelingen. 
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10. Rondvraag. 
 Marieke: Inwoner dorp vraagt om tweede glasbak. 

Misschien een idee om een poule te houden op Facebook 
of iedereen er zo over denkt? 
Misschien een idee om te vragen aan HVC hoe vaak de 
glasbak geleegd wordt? 

 Jan Dekker: Huizen worden verhuurd aan buitenlandse 
werklieden. Zij weten vaak niet hoe om te gaan met 
huisvuil. Zeker met de nieuwe ontwikkeling van de pasjes 
en de ondergrondse afvalcontainer. 
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het 
huis om de verhuurders wegwijs te maken met de regeltjes 
van het afval anders ontstaat er een chaos rond de woning. 
Misschien een punt voor de BOA’s. Eric geeft dit door. 

 
11. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 10 juli 2018. 

 
Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 Notulist: Karin Brinkman.         Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 

 


