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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 11-02-2020 
 

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

Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
 
Gasten:  Jolanda Ottenbros, Sylvia Klok, Sijbrand Spannenburg 

 
 

1. Opening. 
Greet opent de vergadering en verwelkomt een ieder. Er volgt een 
voorstel rondje van de aspirant leden. 

Als agendapunt 2c wordt toegevoegd de Woonvisie, als agendapunt 8c 
PvdA, als 8d Zendmast en als 8e Het Privacyreglement 

2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 
 
 a. Uitnodiging Marketing Petten aan Zee 7-2-2020 

Marieke licht het verloop van de bijeenkomst toe, en deze avond 
was druk bezocht door de diverse ondernemers en clubs uit 
Petten. De avond is bedoeld om Petten op de kaart te zetten. 
Er werd informatie gegeven over de stand van zaken in Petten. 
En men wil de ondernemersvereniging in een “andere vorm 
gieten”. 
b. Onderhoud werkzaamheden Gedenkteken en Kunstwerken 
Greet vertelt welke acties de gemeente heeft ingezet 
c. Woonvisie. Er is een concept opgesteld dat Eric gaat 
rondsturen, ook aan de beoogde nieuwe bestuursleden met het 
verzoek uiterlijk komende vrijdag (14/2) te reageren. We 
bespreken in het verlengde daarvan ook nog de reactie van de 
Rekenkamercommissie. Het komende rekenkameronderzoek gaat 
zich richten op de woningbouw in de gemeente Schagen en op de 
begraafplaatsen. Namens DRP was het voorstel gedaan om de 
teruggang van het OV in Schagen te onderzoeken, dat voorstel is 
niet gevolgd. 
d. Holocaust museum bijeenkomst. Greet en Eric vertellen erover. 
Was zeer indrukwekkend. 
 
 

Voorzitter: 
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3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 14.01.2020 in concept. 

Paar aanpassingen, daarna goedgekeurd. 
 

4. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep in combinatie met 5. 
voortgang actiepunten veldbezoek 
Op 16 januari zijn Greet en Laurens in gesprek geweest met Jelle 
Beemsterboer. Er is een nieuw idee voor het pas langs de 
Noorderhazedwarsdijk (bovenop de dijk). Guido Schipper gaat 
informeren naar de steen van Sandenbergh en naar de opvolging van 
de constateringen uit het veldbezoek. Ook de bestrating op het Plein 
bij de meethalte van de bus is besproken. De kruising bij het 
Korfwater/Spreeuwendijk is onderdeel geworden van de aanpak van 
de camping.  
 
Mike Schouten heeft hierover aan DRP-leden/klankbordgroepleden 
op 10 februari een presentatie gegeven. De camping blijft nog 2 jaar 
camping maar daarna moet de verandering in fases naar de duinvallei 
met bungalows volgen. Hotel/conferentiecentrum/wellness/zwembad. 
Veel komt ondergronds. Hoogbouw blijft beperkt. Monumentale 
voorzijde Huis ter Duin blijft onaangetast.   
 

6 Fondswerving aanschaf elektrische strandrolstoel Callantsoog 
Hoewel we het een goed doel en daar veel waardering voor hebben, 
zien wij toch geen mogelijkheid om het 2-euro budget hiervoor aan te 
spreken. Het 2-euro budget is gebaseerd op het aantal inwoners van 
Petten en is ook exclusief voor de inwoners van Petten bedoeld. We 
zullen dit melden aan de verzoeker (actie Eric). 

     
   7. Regionale Energie Strategie 

Yvonne heeft per mail toegelicht waar dit over gaat, deze mail is 
gedeeld met Ruud Maarschall en zal ook worden gedeeld met de 
beoogde nieuwe bestuursleden (actie Eric) We bespreken de 
mogelijkheid om mensen te vragen een dergelijk project te volgen 
namens DRP. In dit geval mogelijk Ruud Maarschall of 
bijvoorbeeld Ben Blonk, eventueel Ben Blonk te vragen of hij 
deel zou willen nemen aan het burenoverleg met ECN/NRG. Eric 
gaat hem uitnodigen.  
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   8. Bestuurszaken (Besloten) 

a. Financiën. Volgende week komt de kascommissie langs bij 
Laurens (Ron Peijnenburg en Sijbrand Spannenburg).  

b. Taken/nieuwe bestuursleden wordt naar de eerstvolgende 
vergadering na de ALV verschoven. We willen dit jaar op tijd 
beginnen met nadenken over een mooie kerst aankleding van het 
Plein. Mogelijk zijn er mensen in het dorp enthousiast om 
hierover mee te denken. We opperen de mogelijkheid om een 
oproep te doen in de Sportflits. We willen ook even vragen wat 
Jan en Margriet Kleef daarvan vinden. Yvonne maakt een mail  

c. PvdA vraag. Yvonne vertelt over telefonisch contact met Helga. 
OV als aandachtspunt meegegeven. We wachten het even af 

d. Zendmast. Laurens en Greet hebben vernomen dat er eigenlijk 
nog maar 1 plek over is gebleven. Namens de DRP het advies 
gegeven om langs te gaan bij de meest nabij wonende mensen. 
Eind van 2020 moet de mast weg zijn bij de camping. 

e. Het nieuwe Privacyreglement moest nog worden ondertekend, bij 
deze. 

 
9. Rondvraag. 

We spreken af dat Eric de statuten en het huishoudelijk reglement 
doorstuurt aan de beoogde nieuwe bestuursleden en ook de lijst 
met vergaderdata. 

 

10. De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 10 maart 2020. 
 
Met vriendelijke groeten, 

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


