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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 16-06-2020 
 

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

Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
 

 
1. Opening. 

 Vaststellen agenda 
 

2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 
 

 Werksessies Omgevingsvisie 11 en 16 maart  
 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 10.03.2020 in concept. 
 

4. Zendmast T-mobile 
De problematiek van de te verplaatsen zendmast bij het Corfwater 
wordt besproken. De termijn van de vergunning loopt af.  
Heeft dit gevolgen voor het oproepen van hulpdiensten? 
Dit wordt besproken met Wethouder Beemsterboer dat urgentie en 
een oplossing gewenst is. 
 

5. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep  
Op 15 juni is er een online bijeenkomst geweest van de 
Klankbordgroep via Teams.  
Yvonne heeft namens de dorpsraad deelgenomen. De schouw is 
onderwerp van gesprek geweest. Er wordt door de gemeente een 
verslag rondgestuurd. Grote lijn is dat er niet veel veranderd is sinds 
de laatste KBG. Er is wel een bebordingsplan opgesteld maar dat 
moet nog aan de leden van de KBG worden toegestuurd. Zodra die 
mail is ontvangen, kunnen de leden van de KBG er (ook weer via de 
mail) op reageren. 
 
Voor wat betreft de herinrichting van camping Corfwater, schat de 
projectleider van de structuurvisie in dat er een voorlopig ontwerp 
van de landschapsarchitect zal zijn uiterlijk eind 2020. 
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Het idee van de gemeente om een voetpad over de Hazedwarsdijk 
aan te leggen kan de KBG alleen bekoren als er daarnaast een 
oplossing wordt gerealiseerd voor fietsers en mindervaliden 
(bijvoorbeeld door het pas naast Pijnenburg opnieuw te verharden) 
Projectleider geeft aan dat hij dan intern huiswerk heeft te maken. 
Verzoek vanuit de KBG is om dan het wandelpad door te trekken 
naar de bushalte. 
 
Er komen geen grasbetontegels naast de Noorderhazedwarsdijk want 
gemeente wil geen uitnodiging geven om illegaal te gaan parkeren.  
 
De beplanting van de duintjes achter de Noordzeestraat is onderwerp 
van gesprek met de verantwoordelijke aannemer. Gezien de huidige 
aanblik is de KBG van mening dat de opdracht niet voldoende is 
uitgevoerd.     
 
Plan Petten Plaza: de aanvraag is binnen. 
 
Kerkje: geïnteresseerde koper heeft de koop even on hold gezet 
  
Ptojectleider roept de KBG op om van de niet uitgevoerde punten va 
de herinrichting van het Plein 1945 een Fixi melding te doen.  

 
6 OV Petten 

We bespreken de voorgenomen actie van de PvdA om in te zetten op 
verbetering van het OV in de Noordkop. Yvonne zal navragen hoe de 
stand van zaken is. Greet zal haar archief over dit onderwerp 
overdragen aan Sijbrand die zich erin wil gaan verdiepen. 
 

7 Aanrijtijden brandweer 
We bespreken dat de afspraken door brandweer worden gevolgd 
  

8  Regionale Energie Strategie/windmolens 
DRP gaat reageren. De zoekrichting voor wat betreft de plaatsing 
van de windmolens langs de Hondsbossche Zeedijk lijkt niet 
logisch vanwege het vogel/natuurgebied De Putten. Eric en Greet 
maken een reactie  

 
   9. Bestuurszaken (Besloten) 

a. Financiën. Laurens licht het verloop van de inning van de 
contributie toe 
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b. Voorbereiding ALV 22 september 2020. Mocht het mogelijk zijn 
om een bijeenkomst te organiseren in de MFR dan toch “klein” 
houden, niet teveel gasten uitnodigen. Eric stuurt het verslag van 
de ALV 2019 aan een ieder.  

 
9. Rondvraag. 

Yvonne stuurt de concept flyer nogmaals rond. Yvonne stuurt haar 
concept oproep voor de Sportflits over de kerstaankleding nogmaals 
rond.  
Marieke neemt contact op met Marcella naar aanleiding van de 
oproep om ansichtkaarten. 
Yvonne bespreekt de mooie Petten aan Zee vlaggen, een aanwinst 
voor het dorp 
We mailen Piet Glas om hem te steunen in zijn mooie initiatief met 
betrekking tot het monument voor de gesneuvelde Poolse vliegers. 
Laurens roept op ideeën om de welkomstborden te actualiseren aan 
hem door te geven. Hij bespreekt die dan met Jan Dekker. 
Laurens maakt een bestuurs whatsapp voor de DRP. 
We schrijven iets op een kaart voor Rense  
  
 

10. De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 7 juli 2020 en dan 
wel om 20 uur. 
 
Met vriendelijke groeten, 

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


