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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 10-03-2020 
 

Aanwezig: Greet Andriesse - Spaan (voorzitter), Laurens Lieshout,  
Eric Stam, Yvonne van Amelsvoort, Marieke Kleimeer, 
Jolanda Ottenbros, Sylvia Klok, Sijbrand Spannenburg 
    

Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
 
Gasten:  Guido Schipper (gemeente Schagen) Ron Barten en Rick 

Beukers (Hel van Petten) Yvonne Lieshout-van Delft (SV 
Petten) 

 
 

1. Opening. 
Greet opent de vergadering en verwelkomt een ieder en onze gasten in 
het bijzonder. 

De agenda wordt vastgesteld.  

Als eerste een toelichting van Ron Barten en Rick Beukers op hun 
verzoek tot ondersteuning door de Dorpsraad met een bijdrage voor de 
Hel van Petten. 

Daarna een toelichting van Yvonne Lieshout-van Delft ten aanzien van 
het verzoek om een bijdrage voor de organisatie van het feest van de SV 
Petten (90 jaar) 

2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 
 

 Werksessies Omgevingsvisies 11 en 16 maart, Yvonne en 
Eric gaan erheen 

 Uitnodiging bezoek PvdA 28 februari. Yvonne heeft 
telefonisch contact gehad met fractiesecretaris, verslag 
volgt 

 Dorpswerk Bijeenkomst trends in bewegen, 31 maart in 
Venhuizen 

 Uitnodiging Pettemerduinen, informatieavond over 
medische isotopen 

 Uitnodiging Participatie binnen de gemeente Schagen, 20 
april 

 

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 
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3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 11.02.2020 in concept. 

Paar aanpassingen, daarna goedgekeurd. 
 

4. Voortgang actiepunten veldbezoek 
We bespreken dit samen met Guido Schipper, de gebiedscoördinator.  
 
 Ten aanzien van de steen van Sandenbergh verwacht Guido 

eind van de week prijsopgave voor renovatie en terugplaatsen. 
Omdat we als Dorpsraad iets meer regie willen op dit project 
biedt Eric Stam aan de Steen van Sandenbergh als project 
verder te volgen. Hij neemt contact op met Klaas Talsma van 
de gemeente. 

 De leuning van de strand trappen is nog niet bij allemaal 
aangepast, trap Noord is klaar.  

 Guido verwacht dat het straatwerk op het Plein op de planning 
staat in het voorjaar van 2020. Aangezien dit onderdeel vormt 
van de schouw en dit tijdens bestuurlijk overleg met de 
wethouder opnieuw op de agenda staat op 20 april 2020, plant 
Guido in zijn agenda in dat hij daarbij aanwezig zal zijn. 

 Fietspad Noorderhazedwarsdijk. De nu voorgestelde 
oplossing levert geen voordelen op voor mindervaliden. 
Laurens en Greet spreken Peter van Vuure hierover opnieuw 
op 20 april. Guido zal hier ook naar informeren. 

 Parkeren in de bocht bij de Noorderhazedwarsdijk. Er wordt 
een fysieke barrière geplaatst bv basalt- of rotsblokken en 
men kijkt naar gras-stenen. Actie Guido. 

 Achterkant garageboxen, komt ok terug in overleg 20 april. 
 Ingang Korfwater. Idem op de agenda van 20 april, financieel 

echter een uitdaging. 
Aangezien deze punten allemaal al meegenomen zijn in het vorige 
veldbezoek, zal de DRP geen nieuw veldbezoek inplannen op korte 
termijn. Mochten er zaken zijn in de openbare ruimte die de aandacht 
van de gemeente vereisen dan is het verzoek een FIXI melding te 
doen. Guido biedt aan om zijn collega van communicatie te vragen of 
zij tijdens de ALV van 19 mei een korte presentatie willen houden 
over het gebruik van FIXI. Actie Guido. 
Tot slot: er ligt een grote regenplas na iedere bui in de bocht bij de 
bushalte bij de Pettemerkluft. FIXI melding doen?  
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5 Structuurvisie Petten / Klankbordgroep 
De afspraak met de wethouder is verzet van 12 maart naar 19 maart 
2020. 

     
   6. Kerstaankleding Plein 1945 

Yvonne heeft een oproep opgesteld om in de Sportflits te zetten, 
En zal deze doorsturen aan Marieke, die contact gaat opnemen 
met Margriet en Jan.  
 

Guido wijst er nog even op dat de gebiedscoördinatoren een (klein) 
budget tot hun beschikking hebben voor bewonersinitiatieven die de 
sociale cohesie versterken. De aanvraag daarvoor kan worden gericht aan 
guido.schipper@schagen.nl. Guido vertrekt. 

 
   7. Bestuurszaken (Besloten) 

a. Financiën. De begroting en de resultatenrekening voor het jaar 2021 
die de bestuursleden digitaal hadden ontvangen, wordt goedgekeurd 
vastgesteld. We besluiten dat de Hel van Petten € 400,- zal ontvangen 
en dat de dorpsraad garant staat voor de gemiste inkomsten door het 
terugtrekken van de Rabobank als sponsor (maximaal € 400 extra 
maar we gaan de Hel van Petten ook wijzen op het budget van de 
gebiedscoördinatoren) We besluiten aan het feest van de SV Petten 
ook bij te dragen met een bedrag van € 400,- 

b. Voorbereiding ALV 19 mei. Nu we een nieuwe flyer hebben kunnen 
we die combineren en we besluiten om iedereen in het dorp uit te 
nodigen. Jolanda geeft aan helaas niet aanwezig te kunnen zijn bij de 
volgende bestuursvergadering (14 april) en de ALV van 19 mei. 
 

8. Rondvraag. 
Verzoek aan Laurens en Greet om op 19 maart bij de wethouder na te 
vragen wat de reactie van de gemeente Schagen zal zijn op de nieuwe 
omgevingsverordening van de Provincie. 
Marieke oppert het idee om een gezamenlijk sponsor potje te organiseren 
waar alle activiteiten organisaties gebruik van zouden kunnen maken. Bv 
“De vrienden van Petten” of “de Club van 100” 

 

9. De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 14 april 2020. 
 
Met vriendelijke groeten, 

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


