
                               
  

 
 

DORPSRAAD 
 PETTEN 

 

1 
 
 

Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 14-5-2019 
 

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

    
Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
 
Gasten: Jack Kruijer (JESS) 

 
 

 
1. Opening. 
Greet opent de vergadering en verwelkomt een ieder en speciaal Jack 
Kruijer, steun-fractielid van JESS. Greet vertelt dat de aangekondigde 
gasten (Chris Bakker voor de Kermisloop en Nicole de Waard voor het 
Sportkamp, beiden verhinderd zijn vanavond. Zij worden voor de 
volgende vergadering uitgenodigd)  

Als agendapunt 2e wordt toegevoegd: Connexxion en als agendapunt 2f: 
elektrische laadpalen 

2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 
 
 a. Mail mevr. Blekendaal-Vriesman fietspad Noorder-

Hazedwarsdijk. We bespreken dat er aandacht moet komen voor 
het verdwijnen van dit fietspad en de DRP zal daar via drie 
kanalen aandacht voor vragen, via de Klankbordgroep, in het 
overleg met wethouder Beemsterboer en tijdens het veldbezoek 
b. Brief informatieavond zendmast 21 mei 19.30 MFR. Wordt 
besproken.  
c. Mail wooncompagnie “Langer thuiswonen” Wordt bij punt 8 
besproken. 
d. Opgave veldbezoek Petten 15 of 22 mei 15.00-17.00uur 
(correctie; het wordt 29 mei 15.00 uur) Eric en Greet kunnen 
hierbij aanwezig zijn. Jack Kruijer is enthousiast over de app Fixi 
waarmee heel eenvoudig kan worden doorgegeven aan de 
gemeente als er ergens in de openbare ruimte iets kapot is 
e. Connexxion. DRP gaat brief schrijven aan Connexxion over de 
wens de meethalte op het Plein op een andere plek te gaan 
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situeren. Er is teveel overlast van. Greet en Eric nemen dit op 
zich. 
f. elektrische laadpalen. De proef met de laadpaal op het 
parkeerterrein bij de Spreeuwendijk is beëindigd. We willen 
graag nieuwe laadpalen. Laurens heeft al geïnformeerd bij de 
gemeente, Greet en Eric schrijven hierover een brief.  
 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 09.04.2019 in concept. 
Na enkele aanpassingen worden deze goedgekeurd (actie: Eric, dank 
aan Karin) 
Naar aanleiding van deze notulen: Greet heeft DRP gepresenteerd bij 
de DOP en toelichting gegeven over de rol van de DRP. Greet heeft 
toegezegd dit 1 keer per 3 maanden te gaan doen. 
Over de Buurtbus kwamen nog vragen. Greet houdt hierover contact 
met de coördinator, geopperd wordt een samenwerking met 
Callantsoog.  
 

4. NRG/PALLAS/Energiecampus 
NRG: er is een update geweest over de tritium sanering.  
PALLAS: Greet Laurens en Eric gaan naar het Burenoverleg op 25 
juni, 27 juni of 9 juli aanstaande 

 
 

5. Overleg Dorpsraden 27 mei 2019 
Marieke en Eric gaan erheen 
 

6. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 
Op 13 mei 2019 een bijeenkomst geweest op verzoek van de 
wethouder, onderwerp voornamelijk de Spreeuwendijk en de 
inrichting daarvan. Gemeente is voornemens de inrichting van de 
Spreeuwendijk aan te passen door een verbreding. Nadat besloten is 
over het Ontmoetingsplein, zal de Klankbordgroep worden 
beëindigd. We bespreken de rol van DRP in de Klankbordgroep en 
ook wie namens de DRP vertegenwoordiger zou kunnen zijn. 
Greet en Laurens gaan ook even overleggen met Jelle Beemsterboer. 
DRP nodigt de nieuwe projectleider uit om kennis te maken. 
 
We bespreken ook nog even het tweede voetpad da is aangelegd bij 
de opgang. Dit is niet specifiek bedoeld voor mindervaliden  

 
7 Toekomst 4 mei herdenking 
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DRP blijft bij eerder ingenomen standpunt hierover, Eric zal dit 
nogmaals aan de gemeente meedelen (Matty Sanders) 
 

8 Wooncompagnie “Langer thuis wonen” 
Actie Renze, we gaan in ieder geval de DOP betrekken 
 

9 Bestuurszaken (Besloten) 
Afscheid wordt genomen van Jack Kruijer onder dankzegging voor 
zijn belangstelling 
a. Financiën. Laurens licht de uitgaven voor de evenementen dit jaar 

toe. Hij gaat binnenkort beginnen met het innen van de 
contributie over 2019. Jan Kleef heeft opdracht gekregen om de 
informatieborden recht te zetten. 

b. Acties uit de ALV zijn er niet. We gaan nog wel infomeren bij 
Ruud Maarschall omtrent de voortgang rondom duurzaamheid  
      

10 Rondvraag. 
Niemand heeft iets voor de rondvraag.  

 
 
 
Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 18 juni 2019. 

 
Met vriendelijke groeten, 

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


