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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 7-07-2020 
 

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 
Bij punt 5 zal ook het verzoek van de gezamenlijke 
dorpsraden worden besproken 
 

2. Ingekomen stukken/Mededelingen. 
Op 15 juli 2020 zal kunstenaar Jeroen Hoogstraten een kunstwerk 
presenteren op het strand van Petten. Sijbrand zal er heen gaan en 
Marieke ook. 
Een ieder heeft kennis kunnen nemen van het bericht dat een paraplu 
omgevingsplan is vastgesteld voor de gemeente Schagen. 
Laurens en Greet zijn aanwezig geweest bij de feestelijkheden 
rondom het uitreiken van de koninklijke onderscheiding aan 
voormalig Dorpsraad bestuurslid Renze Engelkes. 
Laurens en Greet zijn uitgenodigd door Pallas voor een overleg op 7 
augustus aanstaande. Laurens stelt voor de notulen van de 
vergaderingen uit te breiden met een actiepuntenlijst. Yvonne maakt 
een lijst. 
Greet zet de informatie die zij heeft over het OV op een usb stick en 
geeft die aan Sijbrand. Yvonne vraagt nogmaals na bij PvdA. 
 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 16.06.2020 in concept. 
Worden vastgesteld. 

 
4. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep  

Laurens en Greet hebben op 1 juli een gesprek gehad met wethouder 
Beemsterboer en de gebiedscoördinator Guido Schippers. Ze hebben 
daarin de afspraak gemaakt dat ze namens de DRP zouden reageren 
op het verslag van de laatste Klankbordgroep bijeenkomst en dat de 
wethouder (het gebrek aan) voortgang met betrekking tot de 
afwikkeling van de openstaande punten zal bespreken in het College. 
Greet stuurt de reactie die is opgesteld rond aan de 
(aspirant)bestuursleden van de DRP. Er zal een nieuwe vergadering 

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 



                               
  

 
 

DORPSRAAD 
 PETTEN 

 

2 
 
 

worden ingepland met de hele klankbordgroep eind augustus. Greet 
en Laurens nemen contact op met Steven Lehman de nieuwe 
projectleider om de uitvoering van de genoemde punten te bespreken 
en om een agenda op te stellen. 
De Woonvisie die de gemeente Schagen wilde opstellen zal worden 
gecombineerd met en opgenomen in de Omgevingsvisie. 
Steen Sandenbergh is nog besproken 
Vertraging Kustzone is besproken, dit komt door ingediende 
zienswijzen van landelijke natuurorganisaties. Gemeente heeft meer 
tijd nodig om goed inhoudelijk te reageren, zal september worden. 
Zendmast is besproken, in september vervalt huidige vergunning, 
twee mogelijke situaties daarna: óf een nieuwe gedoogtermijn óf 
geen mast meer (en dus geen dekking, probleem wordt de 
bereikbaarheid van 112!)) Wordt opnieuw naar nieuwe locaties 
gezocht (o.a. Corfwater en Westerduinweg) 
We bespreken de mogelijke verkoop van het kerkje en we bespreken 
de voortgang Petten Plaza. Marieke gaat contact opnemen met de 
ontwikkelaar. 
 

5 Regionale Energie Strategie/ windmolens 
Dorpsraad Warmenhuizen en Burgerbrug willen graag samen met 
Petten reageren. Greet en Eric maken een concept reactie te sturen 
aan de Provincie en met cc. aan de gemeenteraden van Bergen en 
Schagen 

 
   6. Bestuurszaken (Besloten) 

a. Financiën. Laurens heeft de activiteitensubsidie voor 2021 
aangevraagd. 

b. Voorbereiding ALV 22 september 2020. Yvonne past de notulen 
van de ALV 2019 aan. Marieke maakt een link op de website 
naar de notulen ALV 2019. We bespreken de flyer, Sijbrand heeft 
wat tekst voorstellen, Yvonne zal die verwerken. We bespreken 
de mogelijkheid van het aanschaffen van een mobiele telefoon, 
Laurens zoekt dit uit. We bespreken de noodzaak van de postbus 
en besluiten dit op de volgende vergadering als agendapunt te 
noteren. Greet zal de uitnodiging voor de ALV kopiëren, Laurens 
draait de adressen op stickers uit. De oproep voor de ALV zetten 
we ook in de Sportflits. Actie Eric. 
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7. Rondvraag. 
Marieke heeft contact gehad met Jan en Margriet over de 
kerstversiering. Eerste Sportflits kunnen we mensen oproepen om 
mee te denken. Actie: Marieke (?) Marieke benadert ook roger als 
voorzitter van de VVOP 
Greet nodigt bestuur uit om als afscheid bij haar te eten op 29 
september. Actie: iedereen checkt zijn agenda. 
Laurens heeft een Fixi-melding gedaan over een gedenkplaat op de 
begraafplaats 
 

9. De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 8 september 2020 
en dan wel om 20 uur. 
 
Met vriendelijke groeten, 

   Notulist: Yvonne van Amelsvoort Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
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 Dorpsraad Petten Actiepuntenlijst 8 juli 2020 

1. Greet stuurt de reactie namens de DRP inzake de Structuurvisie 
Petten rond aan de (aspirant)bestuursleden van de DRP 

2. KBG: Greet en Laurens nemen contact op met Steven Lehman 
(de nieuwe projectleider)  om de uitvoering van de genoemde 
punten te bespreken en om een agenda op te stellen. 

3. Petten Plaza. Marieke gaat contact opnemen met de ontwikkelaar. 
4. Greet zet de informatie die zij heeft over het OV op een usb stick 

en geeft die aan Sijbrand. Yvonne vraagt nogmaals na bij PvdA. 
5. Regionale Energie Strategie/ windmolens 

Dorpsraad Warmenhuizen en Burgerbrug willen graag samen met 
Petten reageren. Greet en Eric maken een concept reactie te sturen 
aan de Provincie en met cc. aan de gemeenteraden van Bergen en 
Schagen. 

6. Yvonne past de notulen van de ALV 2019 aan. 
7. Marieke maakt een link op de website naar de notulen ALV 2019 
8. Yvonne zal de tekstvoorstellen van Sijbrand op de flyer 

verwerken.  
9. Laurens zoekt het aanschaffen van een mobiele telefoon uit.  
10. Volgende vergadering als agendapunt noteren: noodzaak postbus. 
11. Greet zal de uitnodiging voor de ALV kopiëren, Laurens draait de 

adressen op stickers uit. Eric zet uitnodiging ALV in de Sportflits 
12. Marieke heeft contact gehad met Jan en Margriet over de 

kerstversiering. Eerste Sportflits kunnen we mensen oproepen om 
mee te denken. Actie: Marieke (?) Marieke benadert ook Roger 
als voorzitter van de VVOP 

13. Marieke vraagt Michiel wat de betekenis is van de gekleurde 
palen langs de dijk richting Camperduin 

14. Alle bestuursleden checken hun agenda om te zien op 29 
september een goede datum is om te eten bij Greet 


