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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 14-01-2020 
 

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

Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
 

 
1. Opening. 
Greet opent de vergadering en verwelkomt een ieder.    

Als agendapunt wordt toegevoegd 2f het bericht van de heer Jan 
Schrijver van de PvdA, als agendapunt 2g de zendmast en als agendapunt 
2h de uitnodiging Regionale Energie Strategie bijeenkomst op 20 januari 
aanstaande. 

2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 
 
 a. Uitnodiging omgevingsvisie gemeente Schagen op 13 januari 

2020. We bespreken het feit dat er ook vandaag nog een reactie 
kon worden gegeven tijdens een bijeenkomst in de Spar en ook 
online is het mogelijk om te reageren op 
www.omgevingsvisieschagen.nl. 
b. Gesprek DOP SEBAP. Yvonne vertelt wat hier afgesproken is. 
DOP en SEBAP gaan samen werken aan de mogelijkheid om de 
DOP te verbouwen. Eric is al uitgenodigd daarvoor. 
c. Voortgang actiepunten veldbezoek Schagen. Greet en Laurens 
overleggen komende donderdag o.a. hier over met de wethouder. 
d. Trapleuningen nieuwe strandopgang. Dit is opgepakt door de 
gemeente. 
e. Onderhoud gedenknaald Plein 1945. De gemeente is intern aan 
het nagaan of hiervoor budget kan worden vrijgemaakt. De 
gedenknaald is een gemeentelijk monument, Greet informeert bij 
de gemeente. 
f. PvdA wil Petten bezoeken op 8 februari 2020. Eric neemt 
contact op. 
g. Zendmast. DRP heeft een adviserende rol bij de bepaling van 
de plaats van de zendmast. 
h. We spreken af dat Yvonne de informatie die is meegestuurd 
over de bijeenkomst Regionale Energie Strategie gaat bekijken en 
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dat zij een inhoudelijke reactie gaat opstellen en die aan de 
bestuursleden van DRP en aan Ruud Maarschall zou sturen. 
 
 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 19.11.2019 in concept. 
Paar aanpassingen, daarna goedgekeurd. 
 

4. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 
Greet en Laurens bespreken nog enkele openstaande punten in hun 
overleg met de wethouder. 
 

5 NRG/ PALLAS 
Op de plek waar het Nuclear Health Center komt (ongeacht of 
PALLAS door gaat of niet) wordt het huidige gebouw gesloopt. Het 
idee wordt geopperd om tijdens de ALV de organisatie hierover een 
presentatie te laten doen. 
  

6 Bestuurszaken. 
a. Financien. Laurens heeft de jaarstukken al gemaakt voor het jaar 

2019 en deelt deze rond. Graag opmerkingen uiterlijk einde deze 
week. Laurens vraagt bij SV Petten na of zij een verzoek gaan 
doen voor sponsoring van de festiviteiten 90 jaar SV Petten (feest 
op 4 april 2020. 

b. We zoeken nieuwe bestuursleden ook als dagelijks bestuur. 
Huidig dagelijks bestuur wil gaan stoppen want doen het al erg 
lang. Twee mogelijke kandidaten worden uitgenodigd voor de 
komende vergadering. Yvonne maakt een flyer. Greet en Laurens 
benaderen een aantal mensen. 
  

Met vriendelijke groeten, 

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


