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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 18-6-2019 
 

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: Nicole de Waard en Gemma Bakker (Jeugdsportkamp) en 

Martha van Alphen (Kermisloop) 
 

 
1. Opening. 
Greet opent de vergadering en verwelkomt een ieder en speciaal onze 
gasten.   

Als agendapunt 2d wordt toegevoegd: Zendmast en als 2 e: Fietsroute 
netwerk. Als punt 6b wordt toegevoegd DOP 

Martha licht namens de Kermisloop-organisatie (21 oktober 2019) het 
verzoek om financiële ondersteuning toe. Als bijdrage voor de kidsrun en 
om een pilot voor een wandel-loop te financieren wordt van DRP een 
bijdrage gevraagd. Co-sponsors zijn (o.a.) de Spar, Zee & Zo, Zo 
Gewoon, Buiten en Bloemen kiosk M.Kleef. 

Gemma en Nicole lichten het sponsor verzoek van het Jeugdsportkamp 
toe. Dit vindt plaats op 28 en 29 juni 2019. Om de iets teruglopende 
opbrengsten bij te passen en om een stormbaan neer te zetten wordt een 
bijdrage gevraagd. We bespreken ook het belang van het Jeugdsportkamp 
en de mogelijkheid om met een extra investering het kamp voor de 
komende jaren weer een boost te geven.  Als idee wordt geopperd de 
stormbaan ook beschikbaar te maken voor de kinderen die niet 
deelnemen aan het sportkamp. 

Co-sponsors: Pettenvlet aan Zee, SV Petten en TC Petten 

 

Voorzitter: 
M.W.M .Andriesse-Spaan 

 
Secretaris: 
E N.C..Stam 

Postbus 10 1755 ZG Petten 
Telefoon  06-15164268  

 
Rabobank:   

NL 61 RABO 0311 5070 85 
 

KvK:  40637371 
 

Email: 
secretariaat@dorpsraadpetten.nl 

 
Website: 

www.dorpsraadpetten.nl 
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2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 

 
 a. fietspad/wandelpad Noorder-Hazedwarsdijk. Tijdens 

veldbezoek met gemeente Schagen en in het overleg met de 
wethouder is dit aangekaart. 24 juni aanstaande is het ook een 
gespreksonderwerp in de Klankbordgroep. Ook is overleg 
hierover geweest met Guido Schipper, gebiedscoördinator en met 
de naaste bewoner. Die laatste is uitgenodigd voor deze 
vergadering van DRP maar was verhinderd. De 
gebiedscoördinator gaat het op zich nemen om dit uit te zoeken. 
We koppelen dit terug naar de vraagsteller en naar de bewoner 
maar ook op onze Facebook en website en in het eerstvolgende 
bericht namens  DRP in de Sportflits (september) 
b. Bijeenkomst Gezamenlijke Dorpsraden 27 mei 2019. Marieke 
en Eric zijn bij deze door de gemeente Schagen georganiseerde 
bijeenkomst aanwezig geweest, er was een goede opkomst van 
wethouders, raadleden, gebiedscoördinatoren en dorpsraad-leden. 
Verschillende onderwerpen werden besproken waaronder 
Jeugd/Woningbouw/OV/Participatie/Migranten huisvesting.  
Gemeente Schagen gaat de resultaten uitwerken. DRP gaat 
contact leggen met Dorpsraad Callantsoog over de OV 
problematiek 
c. Veldbezoek Petten 29 mei 2019. Gebiedscoördinator en twee 
ambtenaren zijn door Eric rondgeleid langs aandachtspunten op 
het Plein (basaltblokken en voor de winkel van Quidaro) het 
voormalige hotel Petten aan Zee (brandveiligheid), pad Noorder-
Hazedwarsdijk, Noordzeestraat (aanbrengen groen bij garages), 
opgang naar Corfwater (paaltjes)  
Op het Plein zijn inmiddels nieuwe grondspots aangebracht, de 
vervanging van de lantaarnpaal is gepland voor juli 
d. Zendmast. Op 6 juni jl. hebben Greet en Laurens overlegd met 
o.a. vertegenwoordiger van T-Mobile over alternatieve locaties 
voor de zendmast, de aanvraag voor de vergunning wordt op 
korte termijn verwacht. 
e. Op de vraag van de Noordkop Fietsersbond wordt geantwoord 
dat DRP hierin geen expertise heeft en geopperd wordt hen te 
verwijzen naar Beukers die mogelijk contacten heeft. 
 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 14.05.2019 in concept. 
Na enkele aanpassingen worden deze goedgekeurd  
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4. NRG/PALLAS/Energiecampus 

PALLAS: Burenoverleg zal plaatvinden op 11 juli aanstaande, Greet 
en Eric gaan erheen. 
 

5. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 
Maandag 24 juni 2019 is weer Klankbordgroep. O.a. op de agenda 
het pad bij de Noorder-Hazedwarsdijk en de herinrichting 
Spreeuwendijk.  
 
In overleg op 6 juni jl. met wethouder en Johan Mekken is nog 
gesproken over de verdwenen elektrische laadpalen. Greet zal er bij 
de gemeente op aandringen dat er nieuwe laadpalen worden 
aangevraagd. Bij voorkeur bij de parkeerplaatsen langs de dijk.  
 
Er is besloten dat de invalidenopgang aan landzijde mee wordt 
genomen bij het Ontmoetingsplein. 
 
Laurens heeft een aantal verkeersborden aangevraagd.  
 
Na vele klachten bij Connexxion over de meethalte op het Plein, 
heeft de wethouder aangegeven dat actie wordt ondernomen. Bij 
voorkeur gaat de meethalte terug naar de oude plek (bij de Kluft) 
 
Het kunstwerk wordt eind juni geplaatst op de rotonde. 
 
Bij de zuidelijke strandopgang is nu een tijdelijke snackbar (The 
Sandbar) met dixis als toiletvoorziening 
 

6 Bestuurszaken (Besloten) 
a. Financiën. Laurens heeft de subsidie aanvraag voor 2020 gedaan.  
b. DOP. Renze vertelt over de voortgang van de voorgenomen 

verbouwing van de DOP. SEBAP wordt hierbij ook betrokken. 
 
DRP zegt aan de Kermisloop een bedrag toe van € 250,- en aan 
Jeugdsportkamp € 350,- met als voorwaarde dat vermeld wordt 
dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage uit 
de extra activiteitensubsidie van de Gemeente Schagen ontvangen 
via de Dorpsraad Petten. 
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7 Rondvraag. 
Niemand heeft iets voor de rondvraag.  

 
 
 
Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 9 juli 2019. 

 
Met vriendelijke groeten, 

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


