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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 11-12-2018  

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

Eric Stam, Renze Engelkes, Karin Brinkman(notulist) 
 

   Afwezig: Marieke Kleimeer, Yvonne van Amelsvoort  
 

Gasten: Dhr R. Maarschall (lid DRP) 
  Dhr I. Kroon (VVD Schagen) 

 
Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 

 
   Aanvang: 19:30 uur. 
    

1. Opening. 
 Greet opent de vergadering en verwelkomt de gasten 
 
Vaststellen agenda. 
 Agenda goedgekeurd. 

 
2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 

a. Ruud Maarschall vertelt in het kort dat hij is toegetreden bij een 
stuurgroep voor verduurzaming (energie strategie). 
Deze groep is weer verdeeld in regio’s en heeft als doel, dorpen 
en wijken te verduurzamen. 
In deze wijken en dorpen wil men mensen benaderen, om te 
kijken of er mogelijkheden zijn om een z.g.n. commissie/groep te 
vormen. 
Deze groep moet uiteindelijk gaan bekijken wat voor manieren er 
zijn om de woningen en de omgeving te verduurzamen. 
Deze groep heeft zich als doel gesteld wijken en dorpen op korte 
termijn duurzaam te maken! 
-De Dorpsraad Petten wil ook mee helpen. Een suggestie is om 
dhr. Antoon Groot (verduurzaming van de gemeente Schagen) te 
benaderen om een toelichting te geven voor inwoners die 
enthousiast zijn? In samenspraak met Ruud Maarschall. 
-inwoners van Petten informeren/benaderen? 
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b. Geluksplekken Schagen, de Geluksplekken presentatie in 
Tuitjenhorn zijn bezocht door Laurens. 

c. Lunchgesprek Dorpsraad en college Schagen. 
Over de Structuurvisie en Buurtbus en de DOP wordt gesproken. 
Het zou mooi zijn als er in de DOP ook gezamenlijk eten 
mogelijk is. Er zal een plan worden gemaakt voor uitbreiding van 
de DOP met vergroting van de keuken. 

d. Dorpsvernieuwingsprijs, eventueel DOP aanmelden? 
e. Verzoek adres onbekend NPO R5 

Marieke heeft dit opgepakt, zij kent deze vrouw. 
 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 13.11.2018 in concept. 
Na enkele aanpassingen worden deze goed gekeurd.  
 

4. NRG/PALLAS 
De presentatie van Tritium en historisch afval is ontvangen.   
 

5. Glasvezel Schagen 
Ziggo heeft al delen glasvezel gelegd in het dorp. 
Ze gaan het up graden. 
We hebben ook informatie gekregen van Kabeltex 
Karin vraagt meer informatie hier over. 

 
6. Structuurvisie Petten/ Klankbordgroep. 

Opkomst informatie avond was druk bezocht. 
Wethouder Beemsterboer gaf toelichting op de bestaande plannen. 
Er zal een duidelijk overzicht geplaatst worden op de website. 
Klankbordgroep, Jan Dekker en Anne Kossen starten 1-1-2019 in de 
Klankbordgroep. 
 

7. Historische Steen Sandenbergh 
Navraag bij Dura Vermeer heeft niets opgeleverd. 
Zij zijn niet op de hoogte over deze historische steen in een muur. 
 

8. Bestuurszaken. 
f. Financiën: geen bijzonderheden. 
g. Website: geen bijzonderheden. 
h. Datum bestuursvergadering: 12 maart zal de algemene leden 

vergadering plaats vinden. Op 5 maart de bestuursvergadering. 
i. Infoborden: Jan Dekker zal deze “up to date” houden. 

    Karin zal sticker ontwerpen van de sponsors informatieborden 
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9. Rondvraag. 
 Laurens: hebben wij als Dorpsraad een convenant met Gemeente 

Schagen? 
 Eric: Terrein Hoogheemraadschap, wat gaat daarmee gebeuren? 

Is nog niet bekend. 
 Informatieborden op het strand, er staat op de borden “de duinen 

van Schagen”. 
Dit willen wij graag veranderd hebben in de “Pettemer Duinen en 
de Hondsbossche duinen”. 
 

10. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 15 januari 2019. 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Notulist: Karin Brinkman Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 

 


