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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 8-09-2020 
 

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. 
Zienswijze concept rapport RES dd 13-07-2020.  
Veldbezoeken gemeente Schagen 2020. 
Idee voor Kern met pit 
Reactie provincie NH op zienswijze Omgevingsvisie 
 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 7.07.2020 in concept. 
Worden vastgesteld. 

 
4. Parkeren strandopgang achter Zand tegen zee  

Tijdens het overleg met wethouder Beemsterboer is hiervoor 
aandacht gevraagd. Parkeeroverlast tijdens de zomer.  
 

5 Structuurvisie Petten / Klankbordgroep 
We bespreken het intrekken van de bezwaren van HZL tegen Petten 
Plaza. Er zijn echter nog meer bezwaren ingediend tegen het 
bouwplan. Het is nodig dat het inrijverbod-bord onderaan de 
strandopgang die leidt naar de invalidenparkeerplaatsen wordt 
vervangen door een ander bord. Er komt een brainstorm met leden 
van de Klankbordgroep en een rondje door het dorp. Onderwerp is 
onder meer het bebordingsplan.  
 
Het Kerkje is toch nog niet verkocht 
 
Zendmast: er wordt nu weer naar een andere locatie gekeken. 
Aanrijtijden brandweer en ambulance zijn weer besproken. Wordt nu 
nagedacht over een SIV (snelle interventie voertuig) Wethouder gaat 
dit ook onder de aandacht van de burgemeester brengen (portefeuille 
OOV) 
 

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 

mailto:secretariaat@dorpsraadpetten.nl
http://www.dorpsraadpetten.nl


                               
  

 
 

DORPSRAAD 
 PETTEN 

 

2 
 
 

Op 31 augustus jl. hebben Laurens en Greet kennis gemaakt met de 
nieuwe projectleider Steven Lehman. In januari/februari 2021 zullen 
de opgangen bij de dijk en de Noordzeestraat duintjes herplant 
worden met helmgras. Op de Spreeuwendijk komt beplanting met 
duindoorns. In november 2020 zal het plein op de lelijke plekken 
opnieuw worden bestraat, stenen daarvoor moeten uit Portugal 
komen. Het pad langs de Hazedwarsdijk wordt opnieuw besproken 
met de bewoner die daarnaast woont. 

 
   6. Bestuurszaken (Besloten) 

a. Financiën. De kascommissie zal tijdens de ALV eerst 
verantwoording afleggen. . 

b. Voorbereiding ALV 22 september 2020. Laurens past de 
presentielijst aan, met uitbreiding van een kolom voor 
telefoonnummers (corona maatregel) Greet haalt 
desinfectiemiddel en keukenrol.  

c. Noodzaak Postbus. We zetten het onderwerp voor over een jaar 
op onze agenda en monitoren de komende periode hoeveel post er 
nog in de postbus komt. 
 
 

7. Rondvraag. 
 

9. De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 6 oktober 2020 
om 20 uur. 
 
Met vriendelijke groeten, 

   Notulist: Yvonne van Amelsvoort Voorzitter: Greet Andriesse – Spaan. 
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 Dorpsraad Petten Actiepuntenlijst 9 september 2020 

1. Marieke maakt een link op de website naar de notulen ALV 2019 
2. Laurens zoekt het aanschaffen van een prepaid mobiele telefoon 

uit.  
3. Laurens en Greet sturen de reactie van de provincie NH op onze 

zienswijze op de Omgevingsvisie door aan de gemeente en 
vragen of die ook druk willen uitoefenen 

4. Sijbrand heeft afspraak met PvdA (Helga en Marjan) over OV 
dossier 

5. Marieke informeert naar de verlicht beer als kerstversiering 
6. Marieke plaatst stukje in de Sportflits over de kerstversiering 
7. Laurens en Sijbrand nemen deel aan de bijeenkomst van de KBG 

op 23 september aanstaande 
8. Laurens en Greet praten Sijbrand bij over PALLAS etc. 
9. Laurens past de presentielijst van de ALV aan, met uitbreiding 

van een kolom voor telefoonnummers (corona maatregel)  
10. Greet haalt desinfectiemiddel en keukenrol voor de ALV. 


