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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 13-11-2018 

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

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

   Afwezig:  
 

Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
 

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

Agenda wordt goedgekeurd.  

 
2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 
 a. Algemene beantwoording zienswijze Pallas. Dit agendapunt 

wordt gecombineerd me agendapunt 4. 
 b Uitnodiging VVD glasvezel. DRP zal afbericht sturen. Ook 

bericht gemeente Schagen met aankondiging niet verder op 
glasvezel in te zetten 

 c Greet en Laurens zullen aanwezig zijn op de informatie avond 
14 november over de Structuurvisie Petten 

 d. Woningbouw Schagen, bijeenkomst is geweest. 
 e. Greet, Renze en Laurens 20 november lunch overleg met het 

College. 
 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 09.10.2018 in concept. 
Na een aanpassing worden deze goed gekeurd. 
 

4. NRG/PALLAS. 
DRP heeft de presentatie van de bijeenkomst van 8 oktober nog niet 
ontvangen. Daarna schrijft Greet een stukje in de Sportflits. 
Burenoverleg met NRG heeft plaatsgevonden maar door 
omstandigheden met te weinig deelnemers. Volgende bijeenkomst 
waarschijnlijk januari 2019. 
 
 
  

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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5. PAS Uitspraak en 6. Structuurvisie/Klankbordgroep 
Schagen onderzoekt de implicaties van de uitspraak van het Hof van 
Justitie van de EU en welke mogelijkheden er nog zijn. Dit  
onderwerp heeft directe gevolge voor het vervolg van de 
Structuurvisie en is een van de onderwerpen in de Klankbordgroep. 
Gisteren zijn Greet en Laurens in de Klankbordgroep bijeen geweest. 
Ook is daar gesproken over verplaatsing van de zendmast naar een 
andere plaats in Petten. 
 
Ook verlichting Westerduinweg besproken en aan de wethouder 
opnieuw gevraagd om daarover bij de Provincie te ageren.  
 
De mogelijke aanpassing aan de strandopgang in de vorm van een 
hellingbaan of anderszins komt opnieuw op de agenda van de Raad 
van Schagen 
 
Onderwerpen die ook met de wethouder zijn besproken: Carillon op 
het Plein, grond-spots, Lantaarnpaal, LED verlichting. Greet neemt 
over het carillon contact op met Hans Ligthart 
 
Er zijn nieuwe borden geplaatst die bezoekers erop attenderen dat er 
niet gekampeerd mag worden in Petten op de openbare weg. Mocht 
dit toch worden geconstateerd moet men Handhaving daarover 
benaderen. 
 
Voor het nieuwe (tijdelijke) wandelpad over het terrein van de 
camping worden de inwoners van Petten opgeroepen een naam te 
bedenken. 
 
De Spreeuwendijk zal worden ingericht als 30 kilometer zone. 
 
Als deelnemers voor de Klankbordgroep zijn voorgesteld: Jan Dekker 
en Anne Kossen. 
 

 
7 Openbaar Vervoer/Buurtbus 411 

Greet gaat contact leggen met buurtbus verenigingen 
 

8 Bestuurszaken. 
 a Financiën: geen bijzonderheden 
 b. Website: foto wordt gemaakt op 20 december aanstaande 
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 c. vergaderschema 2019 wordt goedgekeurd 
 d. actiepuntenlijst uit de ALV wordt aangepast door Eric 
 e. Jan Dekker wordt de vraag gesteld wie hem daarbij eventueel 

zou kunnen helpen 
 f. Einde jaar afsluiting op 20 december om 18 uur bij de 

grillroom op het Plein 
 

9 Rondvraag. 
Marieke: watertap-punt aanleggen op het Plein? Greet gaat 
informeren bij PWN 

 
10 Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 11 december 2018. 

 
Met vriendelijke groeten, 

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


