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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 15-10-2019 
 

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

Afwezig: Renze Engelkes (m.k.) 
    

Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
 

 
1. Opening. 
Greet opent de vergadering en verwelkomt een ieder en geeft aan dat de 
heer Peijnenburg de uitnodiging heeft afgeslagen.    

Als agendapunt 2c wordt toegevoegd de Woonvisie 

2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 
 
 a. Uitnodiging Dorpswerk NH 24 september Blinkerd Schoorl,  

Eric licht toe dat er is gesproken over het maken van een 
dorpsvisie en dat de invoering van de Omgevingswet is toegelicht 
DRP gaat dit op de komende ALV bespreken.   
b. Uitnodiging 100 jaar algemeen stemrecht 21 september, Greet 
licht dit toe. 
c. Woonvisie: er worden door de gemeente 3 avonden gepland om 
hierover te praten, Laurens en Greet gaan erheen op 31 oktober 
2019. 
 
Er wordt afgesproken meer over de Dorpsraad in de Sportflits te 
gaan melden 

.  
 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 17.09.2019 in concept. 
Paar aanpassingen, daarna goedgekeurd. 
 

4. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 
Begin november is er weer een gesprek met wethouder 
Beemsterboer, Greet en Laurens gaan daarheen. 
 

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 

mailto:secretariaat@dorpsraadpetten.nl
http://www.dorpsraadpetten.nl


                               
  

 
 

DORPSRAAD 
 PETTEN 

 

2 
 
 

Op 29 oktober zal er een schouw worden gedaan met 
vertegenwoordigers van de gemeente en afgevaardigden uit de 
Klankbordgroep langs de plekken op het Plein die nog niet af zijn. 
 
Greet stuurt de informatie aan alle DRP leden, ter kennisname 
 

5 Openbaar Vervoer Petten 
Diverse ideeen lijken minder in beeld inmiddels (pilot buurtbus, 
samenwerking Callantsoog, pilot NH) De ontwikkelingen zijn nu niet 
duidelijk. Greet neemt contact op met gemeente en voorzitter 
buurtbus en met wethouder Kruit. We bespreken de mogelijkheid van 
het benaderen van de raad. Ook spreken we af dat we een gesprek 
vragen met wethouder Heddes. Mogelijk gezamenlijk met Dorpsraad 
Callantsoog. 
 

6 Bestuurszaken (Besloten) 
a. Financiën. Laurens heeft de contributie geïnd. In de Sportflits zal 

opnieuw aandacht gevraagd worden voor het verkrijgen van 
ondersteuning van de gemeente Schagen via de Dorpsraad. 
Yvonne schrijft stukje. Laurens stuurt info over de sponsoring 
van 2019. 

b. Taken/bestuursleden. We zijn op zoek naar 1 of 2 nieuwe 
bestuursleden, nu zowel Karin als Renze er mee gaan stoppen. 
Yvonne maakt stukje voor de Sportflits 
Eric stuurt een lijst met taken van bestuursleden door  
 

7 Rondvraag. 
We bespreken het archief van de Dorpsraad. We zoeken 
opslagruimte 
 
We bespreken de mogelijkheid om de gedenknaald te laten 
onderhouden door de gemeente, in de Sportflits staat de oproep 
om subsidie aan te vragen voor het onderhoud van monumenten 
 
We bespreken ook de zorgen van omwoners van het Plein naar 
aanleiding van het afsteken van het vuurwerk op 31 december 
(Oudjaarsdag).  
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Datum volgende bestuursvergadering dinsdag 19 november 2019. 

 
Met vriendelijke groeten, 

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


