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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 19-11-2019 
 

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

Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
 
Gasten:  Marcella Quak, Lars Dignum (JESS) 

 
 

1. Opening. 
Greet opent de vergadering en verwelkomt een ieder en vooral Marcella 
welkom.    

Als agendapunt 2d wordt toegevoegd de Omgevingsvisie, als agendapunt 
2e wordt toegevoegd de Woonvisie. 

Aan agendapunt 5a wordt toegevoegd winterdecoratie en als agendapunt 
5f wordt toegevoegd de eindejaarssluiting. 

2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 
 
 a. Verslag DOP 31.10.2019. Er is o.a. in opgenomen dat het 

archief van de Dorpsraad mag worden opgeslagen bij de DOP.  
Laurens gaat Greet daarbij helpen.  
b. Uitnodiging burenoverleg Pallas. Greet en Laurens gaan er 21 
november heen. 
c. Uitwerking verslag bijeenkomst gezamenlijke Dorpsraden. We 
bespreken het verslag. We nodigen Guido Schippers, 
gebiedsbeheerder uit voor onze bijeenkomst op 14 januari om te 
bespreken hoe het vervolg hierop is. 
d. Omgevingsvisie.  We bespreken het verzoek van de gemeente 
om ideeën door te geven voor drukbezochte evenementen in het 
dorp. Eric gaat dit doorgeven aan de gemeente. 
e. Woonvisie. Er komt een concept-visie in februari 2020. 
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3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 15.10.2019 in concept. 
Paar aanpassingen, daarna goedgekeurd. 
 
Naar aanleiding van de notulen gaat Greet bij de gemeente navragen 
over subsidiemogelijkheid onderhoud gedenknaald. 
 

4. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 
Op 5 november hebben Greet en Laurens een overleg gehad met 
wethouder Beemsterboer en Guido Schippers over de structuurvisie. 
Ook Peter van Vuuren, de nieuwe projectleider voor het Centrum van 
Petten was daar bij. De schouw van 13 november is daar onder 
andere onderwerp van gesprek geweest. Ook is de steen van 
Sandenbergh nagevraagd. Verder is door de gemeente toegezegd dat 
er aandacht zal worden gevraagd voor het veilig en verantwoord 
gebruik van vuurwerk (naar aanleiding van de klachten van 
omwoners van Plein 1945) Ook zal  er (extra) gehandhaafd worden. 
De schouw is inmiddels uitgevoerd samen met een aantal 
afgevaardigden van de Klankbordgroep. Ook de opgang bij het 
Corfwater is daarin betrokken. 
Op 18 november zal de schouw in een stafoverleg bij de gemeente 
worden besproken, we vragen Peter van Vuuren om terugkoppeling 
daarover. 
 
Verder is de aanstaande verkoop van het HHNK terrein besproken en 
de verkoop van de Kerk. 
 
Lars Dignum vertelt over de inzet van JESS op de terugdringing van 
woonproblematiek. Aandacht over arbeidsmigranten-huisvesting en 
gebruik woningen voor recreatie doeleinden. 
 
Marcella Quak vraagt naar de publicaties van de Dorpsraad, we 
hebben afgesproken vaker op Facebook en in de Sportflits te 
publiceren. 
 
We bespreken de VVOP en op welke manier deze nog actief is. 
 

5 Bestuurszaken 
a. Financiën. Geen bijzonderheden, wel wordt het idee van 

winterdecoratie besproken, Laurens neemt contact op met 
Margriet en Jan Kleef.  
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b. Er wordt besloten de aanvraag voor een bijdrage van M. Kleef in 
de kosten van de prijsvraag van de kerstmarkt te honoreren (50 
euro) 

c. We nemen van Renze en Karin gezamenlijk afscheid op 17 
december aanstaande. In plaats van een reguliere bijeenkomst 
gaan we samen eten bij de grillroom.  

d. Eric deelt een overzicht uit van de bestuurstaken, deze worden 
verdeeld.  

e. Voor de algemene leden vergadering wordt de datum 19 mei 
2020 afgesproken.  

 
6 Rondvraag. 

Eric is naar de bijeenkomst geweest over de Dijk als cultureel 
erfgoed, we bespreken de vraag wat cultureel erfgoed precies 
inhoudt. 
 
Laurens informeert of er al een factuur is ontvangen van de 
beheerder van de website, Marieke kijkt dit na.  
 
Er moet nog een foto gemaakt worden voor op de website. 

 

 
Met vriendelijke groeten, 

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


