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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 09-03-2021, online. 
 

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

Voorzitter: Sijbrand Spannenburg 
 
Opening. 

 Vaststellen agenda 
Als extra punt bij de ingekomen stukken wordt 
toegevoegd: Openbaar Vervoer (en actiepuntenlijst bij 
nummer 7 
Als extra punt bij de ingekomen stukken de 
herinnering symposium 1 april 2021. 
 

1.  Ingekomen stukken/mededelingen 
 

 Verbouwingsplannen DOP 
Op 17 maart 2021 vindt een online gesprek plaats met 
deelnemers van gemeente, DOP, SEBAP en DRP. Marieke zal 
samen met Sijbrand deelnemen namens de DRP  
 Steen Sandenbergh en stenen Hoogheemraadschap 
Steen HHNK wordt komende maand gelicht en opgeslagen. Er 
zijn voorstellen voor de terugkeer ervan op diverse locaties in 
het dorp gedaan door Sijbrand en Piet Glas, bv binnenzijde 
muur begraafplaats, monument Bellis. Steen blijft eigendom 
HHNK, wordt ter beschikking gesteld aan de Zijper historische 
vereniging, gemeente gaat de staat na van de steen Sandenbergh 
 Terrein HHNK nog niets bekend 
 E mail Sabine Roersma voorstel gedenkplaats Willem de 

Beurs.  
Eric zal Sabine in contact brengen met Guido Schipper van de 
gemeente Schagen en zal Sabine wijzen op de mogelijkheid om 
een tegemoetkoming te krijgen voor de kosten ervan uit het 2-
euro budget (mits er andere sponsors zijn) 
 Sijbrand heeft contact gehad met Connexxion. Men denkt 

na over een oplossing en die zou er vóór de zomer moeten 
zijn 

 Symposium over inclusief en toegankelijk Schagen 1 april 
2021. Sylvia zal deelnemen. 
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 3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 09.02.2021 in concept.  
Na enkele aanpassingen worden de notulen goedgekeurd 
Actiepunten uit de notulen van 09.02.2021 
 
4. Blokkering van botenopgang 
Sijbrand heeft contact hierover gehad met Gerard Glas, nieuwe beheerder 
gemeente Schagen voor de kuststrook. Dit is in voorbereiding voor het seizoen 
2022. In de zomer 2021 zullen er nog duidelijkere borden worden geplaatst om 
aan te geven waar de botenopgang is. 

`   
5. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 
 Zendmast Camping Corfwater: Sijbrand stuurt hierover een mail aan 

Guido Schipper en vraagt ook bij Mike Schouten na wat de status is. 
Ook is de vraag wat er zal gebeuren als het terrein wordt herontwikkeld. 

 Beeld/kwaliteitsplan plan Corfwater  
Op 18 maart aanstaande is er weer klankbordgroep. Omdat Laurens en 
Sijbrand erin zitten namens de Dorpsraad delen zij de stukken die zij te 
zien krijgen bij de Klankbordgroep, ook met de andere bestuursleden 
van DRP (overigens onder geheimhouding). Sijbrand geeft dit door aan 
Stefan (projectleider gemeente Schagen) en zal dit ook melden in de 
komende vergadering van de Klankbordgroep. Voor de eerstvolgende 
vergadering van DRP zal dan het beeld-kwaliteitsplan Corfwater 
geagendeerd worden om er kennis van te nemen.  

 
6. Bestuurszaken ( Besloten)  

a. Financiën; We gaan vragen om ideeën voor de besteding van het 2 
euro budget, Yvonne schrijft hiervoor een stukje 
b. Taken bestuursleden; Yvonne gaat strandzaken op zich nemen 
c. Nieuwe bestuursleden, Sijbrand gaat iemand polsen en Sylvia weet 
ook iemand die zal worden uitgenodigd voor de eerstvolgende levende 
vergadering. We bespreken ook de mogelijkheid om iemand te vragen 
tijdelijk een taak of project op zich te laten nemen, met een duidelijke 
afbakening in de tijd. Dit zou mensen kunnen aanspreken die menen dat 
deelnemen in het bestuur teveel tijd in beslag zou nemen.  
d. Diverse inventaris Dorpsraad op zolder DOP. Eric heeft daar het een 
en ander neergezet  
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   Rondvraag. 

Laurens gaat opnieuw een Fixi melding doen over het info bord bij de 
begraafplaats 
 

9. De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 13 april 2021 
online om 20 uur. 
 
Met vriendelijke groeten, 

   Notulist: Yvonne van Amelsvoort Voorzitter: Sijbrand Spannenburg. 
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 Dorpsraad Petten Actiepuntenlijst 9 maart 2021 

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

2. Marieke maakt een link op de website naar de financiële 
verslagen 

3. Marieke zal samen met Sijbrand op 17 maart 2021 deelnemen aan 
het gesprek met DOP en SEBAP  

4. Eric zal Sabine in contact brengen met Guido Schipper van de 
gemeente Schagen en zal Sabine wijzen op de mogelijkheid om een 
tegemoetkoming te krijgen voor de kosten ervan uit het 2-euro budget 
(mits er andere sponsors zijn) 

5. Symposium over inclusief en toegankelijk Schagen 1 april 2021. Sylvia 
zal deelnemen. 

6. Omdat Laurens en Sijbrand erin zitten namens de Dorpsraad delen zij 
de stukken die zij te zien krijgen bij de Klankbordgroep, ook met de 
andere bestuursleden van DRP (overigens onder geheimhouding). 
Sijbrand geeft dit door aan Stefan (projectleider gemeente Schagen) en 
zal dit ook melden in de komende vergadering van de Klankbordgroep.  

7. Voor de eerstvolgende vergadering van DRP zal het beeld-
kwaliteitsplan Corfwater geagendeerd worden om er kennis van te 
nemen.  

8. Yvonne en Jolanda sturen een foto aan Marieke 
9. Sijbrand zal een gesprek hebben met SEBAP en doet dat ná de 

bijeenkomst van 17 maart aanstaande. 
10. Op 29 april 2021 wandelt Sijbrand door het dorp met de 

historische vereniging Zijpe 
11. Yvonne schrijft een stukje voor de Sportflits over de besteding 

van het 2 euro budget 
12. Eric gaat bij HVC navragen of er een derde restafval container 

kan worden bijgeplaatst in de Nolmerban 
13. Eric past de takenlijst van de bestuursleden aan. WMO en 

Aanrijtijden gaat eruit. Strandzaken wordt toegevoegd, dit wordt 
een aandachtspunt van Yvonne. 

14. Laurens gaat opnieuw een Fixi melding doen over het info bord 
bij de begraafplaats 

15. Sijbrand gaat iemand polsen voor het bestuur en Sylvia weet ook 
iemand die zal worden uitgenodigd voor de eerstvolgende levende 
vergadering. 


