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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 17-09-2019 
 

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

Afwezig: Renze Engelkes, Ron Peijnenburg (gast) 
    

Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
 

 
1. Opening. 
Greet opent de vergadering en verwelkomt een ieder en geeft aan dat de 
heer Peijnenburg zal worden uitgenodigd voor een gesprek met haar en 
Eric.    

Agendapunt 2d wordt verplaatst naar agendapunt 6 

 

2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 
 
 a. Start bijeenkomst woonvisie gemeente Schagen. 

grote opkomst, knelpunten aangeven. Wooncompagnie verkoopt 
woningen gewoon, seniorenwoningen schaars. 
b. uitnodiging Dorpswerk NH 24 september Blinkerd Schoorl, 
Greet en Eric gaan, mogelijk Marieke.   
c. Uitnodiging 100 jaar algemeen stemrecht 21 september Laan 
Schagen. Eric en Greet gaan erheen 
e. Opening kunstwerk Westerduinweg. Is goed verlopen.  
 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 18.06.2019 in concept. 
Deze worden goedgekeurd  
Ten aanzien van het veldbezoek is de vraag wat de huidige stand van 
zaken is, DRP zal daarvoor Guido Schippers benaderen. 
 
 
 
 
 
 

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 
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4. NRG/PALLAS/Energiecampus 
PALLAS: Burenoverleg heeft plaatsgevonden op 11 juli, directeur 
van Pallas was aanwezig. O.a. is gesproken over huisvesting voor 
seizoensarbeiders en over de aanvoerroute via de Westerduinweg.  Er 
is een historische mijlpaal bereikt in het onderzoek naar gesmolten 
zout in de HFR.  
 

5. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 
Op 3 september jl. overleg geweest met DRP en gemeente, nieuwe 
projectleider Peter van Vuuren is voorgesteld. De openstaande punten 
mbt het Plein worden uiterlijk 5 november aanstaande duidelijk. 
Aannemer wordt erop aangesproken. 
Op 9 september jl. klankbordgroep, ook daar nieuwe projectleider 
voorgesteld.  
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het 
bestemmingsplan is Greet langs geweest bij de Dop en zij heeft een 
toelichting opgesteld voor in de Sportflits 
 

6 Zendmast 
Plaatsing op het handbalveld heeft nu niet de voorkeur meer. Er 
wordt gekeken naar een andere locatie. Greet vraagt na bij Walter 
Kruijer. 
KPN: Eric heeft contact gehad na klachten van bewoners 
Westerdelle. Nog geen resultaat. Greet neemt dit ook mee naar 
Walter Kruijer. Eric koppelt terug naar de bewoners die de vraag 
hadden gesteld.  
 

7 Wegvallen OV-laadpunten en postbussen Petten 
Sluiting Quidaro mogelijk alleen in de winter? OV laadpunt is al 
weg, postbussen gaan verhuizen naar Warmenhuizen. DRP gaat bij 
de Spar navragen (Greet en Laurens) 
 

8 Brandweerkazernes Schagen 
Lobby om niet alleen bij kernen Dirkshorn en Schagerbrug te 
investeren maar gemeente in overweging te geven ook aan de andere 
kant van kanaal. We bespreken de aanrijtijden die te lang zijn. 
Overleggen met burgemeester en veiligheidsregio. 
 

9 Bestuurszaken (Besloten) 
a. Financiën. Laurens heeft de contributie geïnd.  
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b. Taken/bestuursleden. We gaan op zoek naar 1 of 2 nieuwe 
bestuursleden, nu zowel Karin als Renze er mee gaan stoppen. 

c. Vergaderdata voor 2020 zijn geregeld 
 

10 Rondvraag. 
Marieke vertelt over de schommel bij het palendorp. Het kerkje 
op het plein staat in de (openbare) verkoop 

 
Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 15 oktober 2019. 

 
Met vriendelijke groeten, 

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


