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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 11-9-2018 
 

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

   Afwezig: Jan Dekker, aspirant bestuurslid (M.K)  
 

Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
 
   Gasten: Moïra Bonne, buurtbeheerder Wooncompagnie 
     Lars Dignum, raadslid namens JESS 
 

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

Moïra stelt zich voor en licht de rol van Wooncompagnie toe met 
betrekking tot een prettige leefomgeving. Wooncompagnie vraagt 
specifiek aandacht voor de lage inschrijvingsgraad van ouderen, 
daar willen ze actief mensen over gaan benaderen. Moïra laat haar 
contactgegevens achter. Renze geeft aan Moïra uitleg over de 
ontwikkelingen bij de DOP. Er zijn uitbreidingswensen. Renze 
verzoekt Moïra bij Wooncompagnie de vraag neer te leggen te 
participeren hierin. 
Lars stelt zich ook voor en geeft aan dat JESS voornemens is de 
DRP vergaderingen zoveel mogelijk bij te gaan wonen. 

 

Vaststellen agenda. 

 Agenda goedgekeurd met als punt 2 i. toegevoegd: het bezoek 
van College van B&W aan de DRP op 20 november 2018, als 
punt 2 j. toegevoegd een ingekomen stuk over de Week van het 
Dorpswerk en als punt 9 c. de AVG. 

 
2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 

 
 a. Gesprek Wethouder Hans Heddes op 5 september 2018, hierbij 

waren Greet en Eric aanwezig. De gespreksonderwerpen waren 
de busverbinding, de glasbak/groene bak en de pilot 
Noordkophopper.  
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Door de nieuwe dienstregeling is sinds juli 2018 de route 
Alkmaar-Petten minder frequent geworden, langer en duurder. 
Bovendien staat Connexxion regelmatig met draaiende motor te 
wachten op het Plein (nieuwe tijdhalte) Veroorzaakt overlast. Er 
zijn heel veel klachten over de nieuwe zone-indeling en de hogere 
kosten daardoor. DRP neemt hierover opnieuw contact op met 
Hans Heddes en zoekt contact met Connexxion en Rover. 
Het doortrekken van buslijn 411 naar Petten zou als pilot worden 
geprobeerd, Connexxion zal hiervoor een plan van aanpak 
presenteren in december 2018. 
Over de pilot Noordkophopper gaat Hans Heddes in gesprek met 
de heer Piet Heneweer (de grondlegger van de Hopper op Texel) 
Greet overlegt hierover ook nog met wethouder Joke Kruit. 
Glasbak: Op de JC Bellisstraat is door HVC op verzoek van een 
bewoner een glasbak neergezet, maar de gemeente wil deze 
bovengrondse container daar niet, dus deze zal weer worden 
verwijderd. De DRP bespreekt de noodzaak van goede 
communicatie hierover vanuit de gemeente richting de bewoners. 
Noodzakelijk onderhoud aan het Plein wordt uitgevoerd. 
 
b. de informatie avond over Tritium zal plaatsvinden op 8 oktober 
vanaf 19.15 uur. De ANVS zal hierbij aanwezig zijn 
 
c. Op 5 september 2018 hebben Greet en Eric een toelichting 
gegeven op het bezwaarschrift van DRP inzake de bouw van 
Pallas. Greet vertelt dat de secundaire koeling in het plan is 
aangepast, gaat nu via het NH kanaal. Vraag blijft wel wat de 
primaire koeling is. Andere vraag die nog beantwoord moet 
worden betreft de hoogte van het bouw project, er wordt 
gesproken van maximaal 24 meter boven het peil maar 
onduidelijk is vanaf welk peil. Op 7 oktober komt de Commissie 
behandeling bezwaarschriften weer bij elkaar, op 13 oktober zal 
een advies naar de gemeente gaan en op 13 november zal de 
gemeente een besluit nemen.  
DRP bespreekt ook de plannen van de bouw van een alternatieve 
aanbieder in het Belgische Mol, Myrrha. 
 
d. bezoek BOA’s: parkeerplaatsen op het plein zijn besproken, er 
komt een tweede bord “Shared Space” vanaf de Spreeuwendijk. 
Er komt definitief geen ijsbaan op het plein. Ten aanzien van de 
vraag over de inzameling van groen afval heeft de gemeente 
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geantwoord per e mail. De ophaal-afspraken met HVC kunnen 
niet aangepast worden maar wel kunnen inwoners een extra 
groene bak aanvragen. 
e. de actie “Kern met Pit” van Heidemij wordt besproken, 
Marieke stuurt de informatie ook door aan de Sportflits. 
 
f. diepteboringen Pallas Westerduinweg door Arcadis. DRP heeft 
hierover de aankondiging ontvangen.  
 
g. melding werkzaamheden en depot Sandenbergh. DRP heeft 
hierover bericht ontvangen 
 
h. hellingbaan strandopgangen. Er komt een collegevoorstel in de 
Raad. Landzijde wordt aangepakt, zeezijde kan de Raad kiezen 
tussen twee voorstellen. Het voorstel met de hellingbaan is een 
van de keuze maar deze is wel duurder dan het alternatief. Eric 
stuurt het concept raadsvoorstel ook door aan de andere DRP 
leden. 
 
i. Op 20 november komt het College naar de Dop, om te 
vergaderen met de DRP leden, aanvang 12 uur.  
 
j. DRP bespreekt de uitnodigingen inzake de Week van het 
Dorpswerk, Eric zal afbericht doen. 

 
 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 10.07.2018 in concept. 
Na wat aanpassingen worden deze goed gekeurd. 
 

4. Notulen ALV 05.06.2018 en actiepunten. 
Uit de actiepunten: René Sips over de geheimhouding van de 
business case van Pallas, aandachtspunt DRP 
Connie Kleimeer over de hellingbaan: zie punt 2 h. 
Willy Kleimeer over de UMTS mast 
Sijbrand Spannenburg over het parkeren op de hoek Molenstraat: 
DRP heeft dit aan de BOA’s doorgegeven, zo ook de vraag over de 
situatie Mr Geensenweg. Eric maakt voor de volgende ALV (2019) 
een apart overzicht van de actiepunten zodat duidelijk is wat de stand 
van zaken is.  

 
5. NRG/Pallas 
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Zie punt 2 c 
 

6. Dorpsraad Petten 4 en 5 mei herdenking 
Eric zal het standpunt aan de wethouder doorgeven 

 
7. Klankbord groep/structuurvisie 

Er is een overleg geweest inzake de structuurvisie met Maaike 
(projectleider) en Jelle Beemsterboer (wethouder) Laurens en Greet 
zijn daarbij geweest.  
De uitspraak inzake PAS heeft onvoldoende duidelijkheid gegeven, 
in november zal de Raad van State zich uitspreken.  
Op 12 september is een klankbordgroep waar allereerst zal worden 
gesproken over de vorm en de onderwerpen van de klankbordgroep 
in de toekomst 

 
8. Budget gemeente Schagen van 2 euro per inwoner 

DRP bepreekt de mogelijkheid om Petten 1270 hierbij te betrekken.  
 

9. Bestuurszaken. 
 a Financiën: geen bijzonderheden 
 b. Website: wil een ieder een nieuwe foto aanleveren voor op de 

website 
 c. AVG: Laurens en Marieke koppelen terug over de cursus 

Privacy 
 

 
10. Rondvraag. 

Eric vertelt dat de geluksplekken nu op de website van de gemeente 
Schagen staan genoemd.  

 
11. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 9 oktober 2018. 

 
Met vriendelijke groeten, 

 

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

 


