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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 15-01-2019 
 

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

   Afwezig:  
 

Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
 
Gasten: Guido Schipper, gebiedscoördinator gemeente Schagen en 

Lars Dignum, raadslid JESS 
 

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

Als agendapunt 7c wordt toegevoegd: kunstcomissie Schagen 

Nu we gasten hebben doen we een voorstel rondje. Guido Schipper is per 
1-1-2019 de gebiedscoördinator van Schagen voor (onder meer) Petten, 
en is het eerste aanspreekpunt/contactpersoon. In 2018 heeft Schagen al 
in andere delen van de gemeente hiermee geëxperimenteerd in een pilot. 
Guido stuurt de resultaten van deze pilot aan DRP. 

Lars Dignum heeft als raadslid vooral het aandachtsgebied sociale zaken    

 
2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 

 
 a. Humanitas wil langskomen. Wij nodigen haar (Irene Ruijter) 

uit voor de vergadering van februari en ook zullen wij onze 
Informatiemarkt tijdens de ALV onder haar aandacht brengen 
b. Kabeltex: Karin heeft contact gehad. Ook uitnodigen voor onze 
Informatiemarkt. 
c. Stenen ornament Sandenbergh is ergens bij de gemeente maar 
men weet nog niet precies waar. Eric gaat op onderzoek 
 (NB 17-1: gevonden) 
 
Off topic wordt nog besproken dat er verkenningen gaande zijn 
voor het terrein van HHNK om te bezien of 
woningbouw/recreatie mogelijk is.  
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Ook off topic: met de gemeente Schagen hebben wij als DRP 
formeel geen nieuw convenant gesloten, wel met haar 
rechtsvoorganger gemeente Zijpe en we gaan ervan uit dat de 
rechtsopvolger alle lopende afspraken heeft overgenomen. 

 
 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 11.12.2018 in concept. 
Na enkele aanpassingen worden deze goed gekeurd. 
 

4. Duurzaamheid dorp Petten R Maarschall. 
 
We gaan de heer Maarschall uitnodigen voor onze Informatiemarkt 
tijdens onze ALV 
 

5. NRG/PALLAS/Energiecampus 
 
Geen nieuws 

 
6 Openbaar Vervoer/Buurtbus Petten/Schagen 

Greet zal een oproep plaatsen in Sportflits/Schager Courant voor 
vrijwilligers maar moet eerst nog vernemen wat de vereisten zijn 
daarvoor.  
 

7 Structuurvisie Petten/Klankbordgroep/Kunstcommissie Schagen. 
 a Strandopgang hellingbaan. 29-1 zal de Raad hierover een 

besluit nemen 
 uit de Klankbordgroep is vernomen dat de duinen zullen worden 

omgedoopt tot Hondsbossche Duinen. Het wandelpad door de 
camping zal het Vuurboetpad gaan heten. Het aandachtsgebied 
voor de Klankbordgroep zal het Ontmoetingsplein worden met 
het Ontmoetingscentrum en de Weg door de Camping. 

 Gewenste aanpassingen in de bestrating van het plein zullen 
plaatsvinden in voorjaar 2019 

 In 2019 zal de infrastructuur op het strand worden aangelegd 
maar doordat er wordt gewacht op de uitspraak van de Raad van 
State zullen er dit jaar nog geen strandpaviljoens staan. Wel een 
tijdelijke voorziening bij het Palendorp. In februari 2019 zal de 
Raad van State naar verwachting uitspraak doen over de PAS 
maar dan alleen ten aanzien van de aangehouden onderdelen die 
betrekking op boerenbedrijven. In juni 2019 volgen de overige 
(waaronder Petten) 
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Er is inmiddels wel afgesproken dat de toegezegde subsidies van 
de provincie tot 2020 worden vastgehouden. 
b. tapwaterpunt plein PWN. Guido zal hierover navragen wie we 
binnen de gemeente moeten hebben 
c. kunstcommissie Schagen komt 29-1 bij elkaar om de 
vertraging te bespreken 
  

 
8 Bestuurszaken (Besloten) 

a. Financiën. Naast de reguliere subsidie van 750 euro heeft DRP 
voor 2019 van Schagen 3290 euro extra gekregen (2 euro per 
inwoner) voor activiteiten.  

b. We bespreken hoe hiermee om te gaan. We denken bijvoorbeeld 
aan een bijdrage voor bestaande activiteiten (Mits onderbouwd) 
Koningsdag, Petten 1275, Pleinfeest, Muziekavond op het plein, 
Wind en Watermarkt, Kerstactiviteiten, Harddraverij, Feesttent 
op het Plein tijdens de Kermis, Hel van Petten, etc. Yvonne maakt 
een oproep voor de Sportflits.   

c. Website geen bijzonderheden 
d. Voorbereiding ALV 

Uitnodigen voor de Informatiemarkt:  
Guido Schipper 
Kabeltex en Ziggo 
Irene Ruijter 
Ruud Maarschall  
Etc. 

e. Foto sessie bestuur: op de laatste bijeenkomst voor de vakantie, in 
juli 

f. DOP.  
      

9 Rondvraag. 
Niemand heeft iets voor de rondvraag 
 

10 Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 12 februari 2019. 
 

Met vriendelijke groeten, 

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


