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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 9-10-2018 

 
Aanwezig: Greet Andriesse - Spaan (voorzitter), Laurens Lieshout,  

Eric Stam, Karin Brinkman, Yvonne van Amelsvoort 
(Notulist), Marieke Kleimeer. 
 

   Afwezig: Renze Engelkes (naar de avond over Volksmolen)  
 

Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
 

1. Opening. 
Greet opent de vergadering en verwelkomt een ieder. 

Agenda wordt goedgekeurd  

 
2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 

 
 a. Jan Dekker ziet af van toetreden tot DRP. Marieke gaat andere 

mogelijke kandidaat benaderen. Greet polst ook iemand. Greet 
vertelt dat er ook het een en ander is veranderd in de 
Klankbordgroep. Simon Leeuw en Marc Beukers zijn 
teruggetreden, Mike Schouten gaat deelnemen. 

 We bespreken de info-borden bij de ingang van het dorp. Greet 
gaat Jan Dekker hiervoor benaderen. Laurens regelt een 
bloemstuk voor Piet Barten 
 

 b. voortgang uitspraak PAS en Provincie NH 
Er wordt kennis genomen van de inhoud van de stukken 
 
 

 
3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 11.09.2018 in concept. 

Na wat aanpassingen worden deze goed gekeurd. 
 

4. NRG/PALLAS. 
Terugkoppeling van de bijeenkomst op 8 oktober over de Tritium 
vervuiling door Laurens en Greet. Was duidelijk verhaal. Er is nu 
sprake van een marginaal risico, de waarden zijn bijna niet meer 
meetbaar. Er wordt voldaan aan de norm. De presentatie van die 
avond wordt nog doorgestuurd aan DRP. 

Voorzitter: 
M.W.M .Andriesse-Spaan 

 
Secretaris: 
E N.C..Stam 

Postbus 10 1755 ZG Petten 
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Ook over het historisch afval is het een en ander toegelicht. In 2026 
moet alles weg zijn. Greet schrijft over dit onderwerp een stukje voor 
de Sportflits 

 
5. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 

 
Op 12 november is er een overleg met wethouder Jelle Beemsterboer. 
De Klankbordgroep is op 12 september jl. bijeen geweest, daar is 
Mike Schouten toegetreden, op 3 oktober jl. was er een brainstorm 
bijeenkomst over het Ontmoetingsplein. 

 
6. Openbaar Vervoer 

Meerdere gemeentes zijn geïnteresseerd in de Noordkophopper. 
Greet houdt hierover contact met ambtenaar Anton Munniks.  
 

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

website of maken we die op de eerstvolgende DRP. 
 c. het privacy beleid wordt vastgesteld 
 

 
8. Rondvraag. 

Laurens: Notulen ALV 2017 staan nog niet op de website. 
Karin: wat is de stand van zaken rondom glasvezel? Afgeblazen 
Laurens: afvalstoffenheffing wordt verhoogd 

 
9. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 13 november 2018. 

 
Met vriendelijke groeten, 

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


