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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 12-2-2019 
 

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: Corina Borgelt (Koningsdag op het Plein), 

Irene Ruijter (Humanitas), 
Ruud Maarschall (Regionale Energie Strategie) 

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

Als agendapunt 2e wordt toegevoegd: woningbouw als 2f. de zendmast 

Corina licht de subsidie aanvraag van Koningsdag op het Plein toe. 
Programma is al bijna rond. Muziek van het smartlappenkoor, oud-
Hollandse spelletjes en een DJ. Idee is om toe te werken naar meerjaren-
activiteit. Er is al co-financiering gevonden (bijdrage van sponsors) 
Evenementenvergunning is aangevraagd. EHBO en vrijwilligers zo goed 
als geregeld. DRP zegt bijdrage toe, wil wel graag dat een draaiboek 
wordt opgesteld voor de toekomst zodat het evenement makkelijk 
overgedragen kan worden. Koningsdagophetplein@gmail.com/ 

Irene Ruijter vertelt over de activiteiten van Humanitas in de Kop. Zij 
heeft aandachtsgebied Schagen en focus van Humanitas ligt op 
eenzaamheid. Er zijn verschillende projecten: Maatjes en hulp bij 
thuisadministratie (ook voor jongeren) Irene wordt uitgenodigd voor de 
informatiemarkt op de ALV op 12 maart aanstaande, samen met haar 
collega Martin Kalis.  

Renze wisselt informatie uit met Irene over de activiteiten van de DOP. 

Ruud Maarschall vertelt over de bottom up aanpak van de Regionale 
Energie Strategie en DRP nodigt hem uit om deel te nemen aan de 
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informatiemarkt tijdens de ALV op 12 maart zodat hij daar meningen kan 
peilen. 

 
2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 

 
 a. Kabeltex: Karin heeft contact gehad. Opnieuw uitnodigen voor 

onze Informatiemarkt, alleen als Ziggo ook komt. 
b. Stenen ornament Sandenbergh is in slechte staat. DRP spreekt 
wens uit dat steen wordt behouden voor het dorp maar als dat niet 
mogelijk is, dan naar Zijper Museum. 
c. Transformatie Petten 2019. Eric neemt contact op met 
gemeente om te informeren naar de voorgenomen 
verkeersmaatregelen en de communicatie daarover. 
d. Op 28 februari 2019 is er een bijeenkomsten voor diverse 
Dorpsraden in Burgerbrug. Eric gaat er heen, Marieke probeert er 
bij te zijn (eventueel Laurens) 
e. Woningbouw zoeklocatie wordt nagevraagd. Mogelijk gaat het 
om het terrein van HHNK. Onder aandacht van wethouder 
Beemsterboer te brengen op 5 maart aanstaande. 
f. Zendmast. DRP houdt publicatie van de vergunningaanvraag 
(verplaatsing ervan naar het handbalveld) in de gaten en zal 
hierover ook communiceren naar de leden.  
  
 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 15.01.2019 in concept. 
Na enkele aanpassingen worden deze goed gekeurd. 
 

4. NRG/PALLAS/Energiecampus 
 
Geen nieuws 

 
5. Openbaar Vervoer/Buurtbus Petten/Schagen 

 
Door ziekte voorzitter buurtbus vereniging Zijpe is dit even uitgesteld 
tot later moment, Greet houdt contact 
 
 

6. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep/Kunstcommissie Schagen. 
 Strandopgang hellingbaan. Laurens en Greet hebben Angelique 

van Wijk (VVD raadslid) meegenomen naar de strandopgang. 
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Op 29/1 in de raadsvergadering een memo ingediend door de 
VVD en besproken. Yvonne gaat na welk besluit er is genomen.  

 Kunstcommissie is niet doorgegaan op 29/1 maar na 
mailwisseling onderling is afgesproken dat er toch een contract 
met de kunstenaar wordt gesloten en naar de Raad wordt 
gestuurd. 

 
7 Bestuurszaken (Besloten) 

a. Financiën. DRP ziet af van deelname aan de Rabo clubkas actie 
om niet te concurreren met de sportverenigingen uit het dorp die 
meedoen. 
We zeggen Koningsdag op het Plein een bijdrage toe van € 250. 
Laurens informeert Corina. Jaarverslag en begroting worden 
besproken, geen opmerkingen  

  
b. Website: Voorstel om dit vaste agendapunt te verruimen naar 

PR/Informatievoorziening. Idee wordt geopperd om de reguliere 
vergaderingen van DRP terugkerend te laten vermelden in de 
Sportflits en een week voor de vergadering aan te kondigen op de 
informatieborden. Eric informeert Sportflits en Jan Dekker.  

c. Voorbereiding ALV. Op agenda volgende bestuursvergadering. 
Laurens stuurt een ledenlijst ter controle aan de bestuursleden. 
  
Ook op agenda 5 maart: hoe nieuwe bewoners betrekken. Karin 
meet de borden na om de sponsor stickers te kunnen bevestigen
      

8 Rondvraag. 
Niemand heeft iets voor de rondvraag 
 

9 Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 5 maart 2019. 
 

Met vriendelijke groeten, 

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


