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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 09-04-2019 
 

Aanwezig: Greet Andriesse - Spaan (voorzitter),   
Eric Stam, Renze Engelkes, Karin Brinkman(notulist), 
Marieke Kleimeer 
 

   Afwezig: Laurens Lieshout, Yvonne van Amelsvoort  
 

Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
    
   Gasten : Margriet Kleef (Petten 1280) 
     Ron Barten 
     Rick Beukers (Hel van Petten) 
     Marielle Veldman(intocht Sinterklaas) 
 
   Aanvang: 19:30 uur. 
    

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

 Agenda goedgekeurd. 
  

De gasten krijgen ieder het woord om uit te leggen waar hun geld te 
korten liggen voor het uitvoeren van hun evenement voor Petten. 
Het zijn stuk voor stuk zeer goede evenementen voor Petten. 
 

2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 
 Mail C. Kleimeer Zorgen DOP 

Er is kort over gesproken, Greet gaat langs bij de DOP 
 Opening wandelpad en naam Corfwater 18 april 16.00 
 ALV en themabijeenkomst Dorpswerk NH 7 mei 18.00 

Dorpsraad geeft reactie terug 
 Mededeling start/uitnodiging “wij rijden hier met en voor u” 12 april 
 4 mei bommenwerper vliegt over monument. 

Dorpsraad zal aanwezig zijn bij dodenherdenking 4 mei bij 
monument Bellis. 

 Bestuursoverleg DOP met de wethouder over de verbouwing. 
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3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 5.03.2019 in concept. 
Na enkele aanpassingen worden deze goed gekeurd.  
 

4. NRG/PALLAS 
NRG geen bijzonderheden 
PALLAS:Eric en Greet naar informatie bijeenkomst over 
ontwikkelingen rond koelwaterleidingen 
Was een heldere en duidelijke uitleg. 

 
5. Structuurvisie Petten/ Klankbordgroep. 

Klankbordgroep:Er komt een feestelijke opening van het pad 
Corfwater, de dorpsraad zal hier ook bij aanwezig zijn. 
Structuurvisie: 

 Overleg met wethouder Beemsterboer over woningbouw in Petten. 
 Steen Sandenbergh, de steen zal geplaatst worden. 

Dit wordt voorgelegd aan college. 
 Lantaarnpaal plaatsing: gebeurd in april 
 De grondspots bij de kerk: er wordt actie ondernomen 
 Opgang mindervalide: aan zeezijde wordt het aangepakt met hier en 

daar rustzones april moet dit klaar 
 Vuurwerk in dorp: Er is een handtekeningen actie geweest dit is bij 

Burgemeester mevr. van Kampen neergelegd. 
 Zendmast: vergunning aanvraag 

Antenne buro en T-Mobile gaan uitleg geven over de hoeveelheid 
straling en eventuele locatie van de zendmast. 
 

6. Bestuurszaken. 
We bespreken de evenementen die een financiële ondersteuning 
vragen. Er komt financiële ondersteuning van uit het bedrag wat de 
Dorpsraad ontvangen heeft per inwoner. 
  

7. Rondvraag. 
 De notulen van de ALV: deze wordt de volgende keer besproken 
 De datum van de bestuursvergadering moet aangepast worden op 

de website, Marieke zal dit doen. 
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8. Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 14 mei 2019. 

 
Met vriendelijke groeten, 

 

Notulist: Karin Brinkman Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 


