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Notulen Algemene Ledenvergadering DRP d.d. 22.09.2020 
 

Aanwezig: Bestuur DRP: 
Greet Andriesse (voorzitter), Eric Stam (secretariaat),  
Laurens Lieshout (penningmeester), Marieke Kleimeer,  
Yvonne van Amelsvoort (notulist). 
Aspirant bestuursleden: Sijbrand Spannenburg, Jolanda 
Ottenbros, Sylvia Klok. 
 
Gemeente Schagen: 
Sigge v/d Veek (wethouder),  
Guido Schipper (gebiedscoördinator). 
 
Leden:  19 leden. (Zie presentielijst). 

 
   Afwezig met bericht: 

Hr. J. Beemsterboer, Mevr. J. Kruit, Dhr. P. Bregman, 
Mevr. J. van Lente van Seventer, Dhr. C. Engelbracht, 
Mevr. T. Engelbracht, Dhr. M. Lange, Mevr. N. Lange, 
Dhr. C. Mantel, Mevr. F. Mantel, Dhr. P. van Dommelen, 
Dhr. W. Visscher, Dhr. R. Engelkes, Dhr. R. Peijnenburg, 
Dhr. W. Hofman, Mevr. E Hofman – Baardse. 

    
   Aanvang: 20:00 uur  
 
1. Opening 

Voorzitter Greet Andriesse heet iedereen welkom en speciaal welkom 
voor Guido Schipper, gebiedsbeheerder gemeente Schagen. Greet 
legt uit dat er een andere manier is om deze ALV te houden, vanwege 
de corona/covid-19 maatregelen. Een ieder is gevraagd zijn gegevens 
op te schrijven voor een eventueel bron-contactonderzoek en de 
opstelling van de zaal is aangepast. Om die reden is ook geen pauze 
gepland en zal na sluiting van de vergadering aan alle aanwezigen 
iets te drinken worden aangeboden. Greet neemt vandaag afscheid als 
voorzitter en de leden kunnen kennis maken met de nieuwe 
voorzitter.  

 
2. Vaststelling agenda 

Geen opmerkingen behalve van Greet, bij agendapunt 4.3 
wordt natuurlijk bedoeld begroting 2021 en contributie 2021. 
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3. Notulen 12.03.2019 
Worden goedgekeurd met als enige aanpassing bij de 
afwezigen ook de heer en mevrouw Van Noort. 

 
4. Bestuurszaken 

4.1 Financieel jaarverslag 
De kascommissie in de persoon van Sijbrand Spannenburg en 
Ron Peijnenburg zijn in januari 2020 bij de penningmeester 
geweest om de controle te doen en zij hebben geen opmerkingen. 
De penningmeester wordt decharge verleend. 
 

4.2 De leden Marcella Quak en Annemiek Vries zullen de nieuwe 
kascommissie vormen, met Ria Barten als reserve 
 

4.3  Begroting 2021 
Geen vragen of opmerkingen.  
 
De contributie blijft ongewijzigd. (€ 6,- per jaar bij automatische 
incasso, € 8,50 zonder automatische incasso) 

 
4.4 Renze Engelkes en Karin Brinkman zijn in december 2019 

afgetreden. Eric Stam wordt herkozen, Sijbrand Spannenburg, 
Sylvia Klok en  Jolanda Ottenbros stellen zich voor als kandidaat 
bestuursleden. Zij worden unaniem en onder applaus gekozen en 
welkom geheten door Greet. Sijbrand Spannenburg wordt 
voorgesteld als de nieuwe voorzitter. 
 

5. Presentatie activiteiten Dorpsraad Petten 2019/2020 
Door de uitspraak van de Raad van State over de stikstof en ook 
door de corona-uitbraak zijn veel activiteiten niet doorgegaan of 
hebben vertraging opgelopen. Het bestuur heeft een overzicht 
gemaakt dat de aanwezige leden kunnen lezen, en het wordt ook 
aan dit verslag gevoegd. 
 

6. Gelegenheid tot het stellen van vragen 
Peter Kleimeer vraagt naar de voortgang van de verplaatsing van 
de zendmast, helaas geen duidelijkheid over. 
Willy Kleimeer en Piet van Noort vragen naar de voortgang 
omtrent het fietspad/wandelpad langs de Noorderhazedwarsdijk, 
hierover zijn gesprekken gaande tussen bewoner en gemeente. Er 
wordt ook geopperd een schelpenpas aan te leggen bovenop de 
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dijk, dit zit ook in de planning. Een ander idee dat wordt 
voorgesteld is om dit gebied in te richten als recreatiegebied met 
bijvoorbeeld bomen, park, wandelpaden, een windsingel. Bestuur 
zegt toe hier het gesprek over aan te gaan. 
Ria Barten informeert naar de steen van Sandenbergh en naar de 
voortgang van de verkoop van het kerkje, helaas nog geen 
duidelijkheid over.  
 
Petten Plaza wordt opnieuw ter inzage gelegd, bezwaarmaker 
HZL heeft niet langer bezwaar, we hopen op geen andere 
bezwaren. 
 
Henk van der Mark informeert naar de plannen omtrent de 
strandbebouwing. De 2 jaarrond paviljoens zitten nog steeds in de 
plannen, de beach houses niet meer, de 80 huisjes nog wel.  
 
Willy Kleimeer informeert naar de plannen van een sportcampus 
in Schagen die de sportvoorzieningen naar Schagen moet halen. 
Dorpsraad is hier niet enthousiast over. Sigge van der Veek 
(wethouder Schagen) reageert hierop: College wil hier niet in mee 
en ook in de Raad is er geen meerderheid voor dit voorstel. 
 
We bespreken het (ontbreken) van een busverbinding. Greet legt 
uit dat de buurtbus niet dóór kan rijden naar Petten, daarvoor zijn 
30 vrijwilligers nodig. Van Connexxion is niets te verwachten. 
DRP gaat in de persoon van de nieuwe voorzitter weer extra 
inzetten op OV verbetering. 
 
Henk van der Mark vraagt naar het maaibeleid van de gemeente 
Schagen. De aanwezige gebiedsbeheerder Guido Schipper vertelt 
dat twee keer per jaar wordt gemaaid. De dijk is niet in beheer bij 
de gemeente, maar bij het rijk/hoogheemraadschap. 

 
7. Afscheid Greet Andriesse-Spaan 

 
Sigge van der Veek doet namens college en raad van Schagen een 
dankwoord. Laurens en Eric doen namens het bestuur een mooi 
woordje over de fijne samenwerking.  
Greet wordt tot ere-lid benoemd   
Zij bedankt iedereen voor de aanwezigheid en spreekt haar volste 
vertrouwen uit in het nieuwe bestuur. 
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Sluiting 
Greet dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng. 

 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

Notulist: Yvonne van Amelsvoort             Voorzitter: Greet Andriesse 


