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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 5-3-2019 
 

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

   Afwezig: Karin Brinkman 
 

Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
 
Gasten:  
 
1. Opening. 
Greet opent de vergadering en verwelkomt een ieder. We spreken af even 
stil te staan bij het overlijden van Mart Bigot, een van de oprichters van 
de Dorpsraad Petten, tijdens de komende ALV. 

Als agendapunt 2i wordt toegevoegd: brief Maureen Klaver Vangnet en 
Advies GGD NHN 

2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 
 
 a. Uitnodiging wooncongres 7 maart AFAS stadion CDA. De 

DRP zal niet aanwezig zijn, Eric stuurt afbericht 
b. Stenen historisch ornament Sandenbergh. Er is mail contact 
geweest met Cees Mantel en met Jelle Beemsterboer, we wachten 
de acties van de gemeente nu even af. 
c. Vitale leefomgeving Petten / Sports2Play. Greet neemt dit mee 
om aan de Klankbordgroep voor te leggen (dmv.mail aan Tara en 
Maaike) 
d (en f). Bijeenkomst gezamenlijke actiepunten Dorpsraden 28-
02-2019. Marieke en Eric zijn aanwezig geweest. Grote opkomst 
van de diverse dorpsraden, ook de 3 gebiedscoördinatoren van de 
gemeente Schagen waren erbij. Er is geïnventariseerd wat 
gedeelde onderwerpen zijn voor de dorpsraden, Arco Kleimeer uit 
Warmenhuizen heeft zich daarbij opgeworpen als verzamelpunt. 
Onderwerpen waren onder meer de bereikbaarheid van de dorpen 
met Openbaar Vervoer en de Verkeersveiligheid. Voor aandacht 
voor dit laatste komt een grote campagne vanuit de provincie. 
Volgende bijeenkomst is op 21 mei of op 27 mei, Marieke en Eric 
proberen daar weer heen te gaan.   
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e. Brief bewoner over helmgras, hierover ook contact met Jelle 
Beemsterboer  
g. Petten 1280 uitnodigen voor eerstvolgende 
bestuursvergadering.  
h. watertappunt: Greet neemt hierover contact over met de 
betreffende ambtenaar die dit in gang kan zetten. 
h. rapport pilot gebiedscoördinatoren: wordt kennis van genomen. 
i. We vragen Maureen Klaver aanwezig te zijn bij de ALV op 
onze informatiemarkt  
  
 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 12.02.2019 in concept. 
Na enkele aanpassingen worden deze goedgekeurd. 
 

4. NRG/PALLAS/Energiecampus 
Yvonne heeft uit de nieuwsbrief van het Ontwikkelingsbedrijf NHN 
een toelichting door Marian van Kampen doorgemaild over de 
Energiecampus 

 
5. Wegwerkzaamheden rondom Petten 
 
Zijn er klachten bekend? De Sporthal is heel slecht bereikbaar en 
wordt niet echt bewegwijzerd.  
 

5. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep/Kunstcommissie Schagen. 
 Overleg met Jelle Beemsterboer is verzet van 5 maart naar 4 april 

aanstaande. Op 26 maart aanstaande is er weer Klankbordgroep. 
Daarin zal het eerste ontwerp van het Ontmoetingsplein worden 
besproken. 

 
7 Bestuurszaken (Besloten) 

a. Financiën. Geen opmerkingen 
b. Voorbereiding overleg ALV 2019: geen opmerkingen, Marieke 

kijkt nog even na of alles op de website goed vermeld staat.  
c. Hoe nieuwe bewoners betrekken bij DRP? Greet zoekt de 

flyer/folder op die het dagelijks bestuur dan gaat actualiseren. 
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8 Rondvraag. 
Niemand heeft iets voor de rondvraag. We spreken af om iets 
voor half 8 aanwezig te zijn bij de ALV. 
 

9 Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 16 april 2019. 
 

Met vriendelijke groeten, 

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


