
                               
  

 
 

DORPSRAAD 
 PETTEN 

 

1 
 
 

 
 

Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 10-7-2018  
 

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

Gasten:  Joke Kruit wethouder gemeente Schagen) en Jan Dekker 
als aspirant-lid 
 

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

1. Opening. 
 Greet opent de vergadering en verwelkomt de gasten. Mevrouw 

Moïra Bakker heeft afbericht gedaan 
 
Vaststellen agenda. 
 Agenda goedgekeurd. 

 
2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 

 
 

 a. bezoek BOA’s week 28. Woensdag 11 juli zijn de BOA’s in 
Petten. Laurens en Greet gaan er naar toe  

 b. Nominatie geluksplek. Het panoramaduin wordt genoemd en 
het palendorp 2 keer. Ieder kan het doorgeven aan Eric 

 c. College Schagen plannen voor de komende 4 jaar. We 
bespreken de begroting van de gemeente Schagen. Er is meer 
budget beschikbaar voor activiteiten, daarvoor kan DRP een plan 
indienen.  

 d. Uitnodiging JESS. Wij nodigen hen uit voor een van de 
komende dorpsraad vergaderingen. 

 e. Landelijke Kustdag. Renze en Greet zijn hierbij aanwezig 
geweest. Onderwerpen onder meer klimaatverandering en 
zeespiegelstijging. 

 f. werken aan een dementievriendelijke gemeente. Eric en Greet 
zijn aanwezig geweest. De bijeenkomst was vooral informatief. 
Er worden ook trainingen aangeboden. 

Voorzitter: 
M.W.M .Anriesse-Spaan 

 
Secretaris: 

E.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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 g. Overleg met wethouder Hans Heddes op 5 september. Greet en 
Eric gaan erheen. Gespreksonderwerpen onder meer de groene 
afval container, de glascontainer bij de J.C. Bellisstraat mogelijk 
ondergronds.  

  h. ritselmanagement. De info hierover wordt nog aan alle leden 
rondgestuurd. 

 
3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 12.06.2018 in concept. 

Na enkele aanpassingen worden deze goed gekeurd.  
 

4. Notulen ALV d.d. 05.06.2018 en actiepunten in concept 
 
Komt terug op de agenda van de vergadering van september. Uit de 
actiepuntenlijst is wel af te leiden welke onderwerpen met de BOA’s 
zullen worden besproken: het shared space concept en de bebording 
daarvan, het parkeren op de hoek van de Molenweg en de Mr 
Geensenweg waar geen verkeersbord meer bij staat. De door ons 
gewenste verlichting op de Westerduinweg is een actiepunt om op te 
pakken richting de provincie.  
Greet gaat iedere maand kort stukje maken van de activiteiten van 
DRP voor de  Sportflits. 
 

5. NRG/Pallas 
We bespreken de stand van zaken, ook met betrekking tot de door 
provinciale staten gestelde vragen en het moment van go/no go. DRP 
neemt contact op met Pallas. Greet stuurt stukken over Pallas nog 
rond aan de leden. 
 

 
6. Dorpsraad Petten 4 en 5 mei herdenking 

 
Standpunt van DRP is: de basis van de viering hoort bij de gemeente, 
verantwoordelijkheid hoort daar, daar is ook de kennis (het te volgen 
protocol) erover in huis. Aan DRP kan wel gevraagd worden iets 
extra’s te doen. Dit standpunt wordt teruggekoppeld aan de gemeente. 

 
 

7. Structuurvisie Petten/ Klankbordgroep 
 
Op 12 juli komt er (hopelijk) duidelijkheid vanuit Europa.  
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Er wordt opnieuw met de gemeente Schagen gesproken over een 
tijdelijk paviljoen in het zuiden bij het palendorp. Een tijdelijke 
toilettengroep bleek te duur te zijn. Mogelijk komt er een goedkopere 
variant deze zomer.  
 
De beoogde exploitant van het kerkje heeft zich teruggetrokken. De 
gemeente onderzoekt nu of de huidige bestemming uitgebreid kan 
worden. Mogelijk kan de Kerk tijdelijk als pop up restaurant of 
theater gebruikt worden. 
 
De beoogde exploitant van de shoarma zaak heeft geen vergunning 
gekregen. 
 
We bespreken de wijze van werken van de Klankbordgroep. In 
september komt de Klankbordgroep weer bij elkaar en dan gaat DRP 
dit punt opnieuw agenderen. Wordt vervolgd. 
 

8. Nieuwe dienstregeling Connexxion. 
We bespreken de nieuwe dienstregeling. Er is geen verbinding 
meer vanuit Petten naar Julianadorp of het Gemini ziekenhuis in 
Den Helder. Er wordt onderzocht of bus 411 kan worden 
doorgetrokken naar Petten, daarmee zou de verbinding naar 
Schagen verbeteren. Het is echter een heel kleine bus waar weinig 
passagiers in passen en het wordt gereden door vrijwilligers. 

 
 

9. Bestuurszaken (Besloten) 
Omdat dit het besloten gedeelte van de vergadering betreft vertrekt 
onze gast Joke Kruit. 
a. Financiën; het office pakket is betaald en er is een workshop 

AVG aangevraagd 
b. Website: geen bijzonderheden 

  
 

10. Rondvraag  
Laurens vraagt naar de plannen rondom glasvezel. Er blijkt te weinig 
vertrouwen in de kleine aanbieders 
We bespreken ook het schelpenpad bij de tankval 
Het “groeten uit Petten” bord zal door Karin aangepast worden 
Greet gaat navragen bij Connie Kleimeer hoe het met de sleutel zat 
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11. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 11 september 

2018. 
 

Jan is er die keer niet bij, Renze ook niet of anders wat later 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Notulist: Yvonne van Amelsvoort Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 

 


