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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 09-02-2021, online. 
 

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

Voorzitter: Sijbrand Spannenburg 
. 
1. Opening. 

Voor Sijbrand is het de eerste vergadering als voorzitter, hij heet 
iedereen welkom.  

 Vaststellen agenda 
Als punt 2 e wordt toegevoegd: de Post NL 
pakketjeskluis 
Onder het kopje 7 a. Financiën wordt de aanvraag 
subsidie Vierdaagse Petten toegevoegd 

2.  Ingekomen stukken/mededelingen 
 

 Portal gezamenlijke Dorpsraden  
Sijbrand licht dit toe, lijkt op dit moment weinig animo te zijn 
maar ook is de bouwer van de portal nog bezig met 
aanpassingen eraan. Sijbrand wacht een nieuwe uitnodiging af. 
We bespreken de voor- en nadelen van gezamenlijk met andere 
dorpsraden optrekken. Vooralsnog is ervoor gekozen alleen 
dorpsoverstijgende onderwerpen gezamenlijk aan te pakken (bv 
OV, woningbouw) 
 Verbouwplannen DOP 
Sijbrand vertelt dat de regie hiervoor bij de gemeente ligt. De 
dorpsraad wil hier geen scheidsrechter in zijn.  Sylvia zal aan 
het bestuur van Sebap vragen op welke manier zij graag in 
contact willen komen met de dorpsraad over dit onderwerp. 
 Steen Sandenbergh en stenen Hoogheemraadschap 
De besluitvorming over de steen van Sandenbergh is vertraagd 
door corona. Sijbrand gaat op 23 februari aanstaande samen met 
Piet Glas de stenen van het Hoogheemraadschap bekijken. 
 Brief bewoner huizen plein 1945 
Eric en Sijbrand zullen de briefschrijver benaderen en hem 
doorverwijzen naar de eigenaar/projectontwikkelaar 
 Het neerzetten van een Post NL pakkettenkluis wordt 

besproken en het lijkt een goed idee om de gemeente te 
vragen dit te organiseren, Eric neemt dit op zich 
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 3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 08.09.2020 in concept.  
Na enkele aanpassingen worden de notulen goedgekeurd 
Actiepunten uit de notulen van 8-9-2020: 
Marieke maakt een link naar de ALV notulen van 2019 en naar de concept-
notulen van 2020. De versie die Laurens heeft aangepast is de juiste versie.  
Op 7 januari jl. heeft Sijbrand kennis gemaakt met de vertegenwoordigers van 
Pallas. Laurens stuurt aan de dorpsraad bestuurders de link door met de 
bouwplannen van het nieuwe Pallas. 
 
4. OV Petten 

 Het onderwerp is tijdens het overleg met wethouder 
Beemsterboer op 8 februari jl. wel besproken, maar dit 
heeft nog niet iets concreets opgeleverd. Sijbrand heeft bij 
inwoners van Petten geïnformeerd, vooral ouderen zijn 
enthousiast over het idee van een “hopper”. .Jongeren 
nemen de e-bike 

 Laurens geeft aan dat het beter zou zijn als de Pettemerkluft 
het begin- en eindpunt zou zijn van lijn 151 (nu Eriksstraat) 
Eric schrijft Connexxion hierover een brief. 
 

`  5. Blokkering van botenopgang  
Diverse booteigenaars hebben de dorpsraad gevraagd of de botenopgang 
eventueel verplaatst zou kunnen worden naar de noordkant omdat nu door de 
drukte op het strand de toegang met een boot vaak wordt geblokkeerd door 
badgasten. Sijbrand benadert hiervoor Cees Kooy, ambtenaar strandzaken 
 
6. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 

 
 Noorderhazedwarsdijk: fietspad over de voorgenomen aanleg ligt nu ter 

inzage 
 Zendmast Camping Corfwater: T mobile moet aanvraag doen voor 

verplaatsing van de zendmast  
 Verkoop kerk / klokkentoren? Kerk is verkocht, toren blijft van de 

gemeente 
 HHNK terrein te koop: nog geen duidelijkheid, onderhandelingen lopen 

 
 7. Bestuurszaken ( Besloten)  

a. Financiën; vanaf 2022 gaat Laurens dit overdragen aan Jolanda. We 
hebben € 3328,- (2-euro budget) ontvangen van de gemeente als 
subsidie, we willen voor de volgende vergadering ideeën agenderen 
voor de besteding ervan. Er wordt afgesproken maximaal 350 euro te 
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subsidiëren aan de avondvierdaagse als die doorgaat, mits er ook sprake 
is van een eigen budget in de vorm van sponsoring of eigen bijdrage 
van de deelnemers. Marieke neemt daarover contact op met de 
organisatie. 
b. Mobiele telefoon DRP 06-82360855, Marieke zet het nummer op de 
website  
c. Vergaderdata bestuursvergaderingen, ALV zal in het najaar 
plaatsvinden 
d. Taken bestuursleden, we zetten dit onderwerp op de agenda voor de 
volgende keer, Eric stuurt de huidige lijst met taken rond aan de 
bestuursleden. Iedereen stuurt een foto aan Marieke voor op de website. 
Sylvia biedt aan om taken over te nemen van de secretaris. Sijbrand 
stelt voor een vice-voorzitter aan te wijzen.  
e. Nieuwe bestuursleden  
f. Evaluatie + actiepunten 
Algemene Leden Vergadering Dorpsraad 2019  
De concept notulen worden door Eric rondgestuurd aan de 
bestuursleden 

 
   Rondvraag. 

Laurens vraagt aandacht voor het informatie bord over de oude 
graven onder de glasplaten op de begraafplaats. Hij heeft in juli 2020 
daarover een Fixi melding gedaan maar is nog niet opgepakt. 
We bespreken de borden “shared space” en het inrichten van een 
schoolzone. Sylvia biedt aan dit na te vragen en Laurens en Sijbrand 
gaan het nogmaals in de klankbordgroep van 18 februari bespreken. 
Sylvia wacht het resultaat daarvan eerst even af 
We bespreken ook de mogelijkheid om een stukje in de Sportflits te 
plaatsen over het gebruik van een “shared space” Mogelijk kan de 
gemeente dit stukje schrijven. 
De flyer moet nog besproken worden, dit gaat een agendapunt 
worden voor de volgende vergadering 
Yvonne informeert naar de gaten die enkele weken geleden gegraven 
zijn, Sijbrand licht toe dat dit uit de Structuurvisie volgt: er worden 
bomen en struiken geplant. 
Jolanda vraagt of iemand een foto wil maken zodra de grote 
waterplas er weer ligt bij de Pettemerkluft zodat ze een Fixi melding 
kan doen (of Eric)  
 

9. De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 9 maart 2021 
online om 20 uur. 
 
Met vriendelijke groeten, 
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   Notulist: Yvonne van Amelsvoort Voorzitter: Sijbrand Spannenburg. 
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 Dorpsraad Petten Actiepuntenlijst 9 februari 2021 

1. Marieke maakt een link op de website naar de notulen ALV 2019 
en naar de concept notulen ALV 2020 

2. Sylvia zal aan het bestuur van Sebap vragen op welke manier zij graag 
in contact willen komen met de dorpsraad over de verbouwing van de 
DOP. 

3. Sijbrand gaat op 23 februari aanstaande samen met Piet Glas de stenen 
van het Hoogheemraadschap bekijken. 

4. Eric en Sijbrand zullen de briefschrijver over de huizen aan het Plein 
benaderen en hem doorverwijzen naar de eigenaar/projectontwikkelaar 

5. Eric bespreekt de Post NL pakkettenkluis met de gemeente 
6. Laurens stuurt aan de dorpsraad bestuurders de link door met de 

bouwplannen van het nieuwe Pallas. 
7. Eric schrijft een brief aan Connexxion over het begin en eindpunt 

van lijn 151 
8. Sijbrand benadert Cees Kooy over de verplaatsing van de 

botenopgang 
9. Als agendapunt voor 9 maart: besteding 2-euro budget 
10. Marieke informeert de organisatie van de Avondvierdaagse 
11. Marieke zet het mobiele telefoonnummer op de website 
12. Eric stuurt de takenlijst bestuursleden rond 
13. Iedereen stuurt een foto aan Marieke 
14. Laurens en Sijbrand bespreken “shared space” in de 

klankbordgroep 
15. Als agendapunt voor 9 maart: flyer 
16. Iedereen: Foto maken van de waterplas 


