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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 08-06-2021, online. 

 
Aanwezig: Sijbrand Spannenburg (voorzitter), Laurens Lieshout, Eric 

Stam, Yvonne van Amelsvoort, Marieke Kleimeer, 

Jolanda Ottenbros, Sylvia Klok 

    

Voorzitter: Sijbrand Spannenburg 

 

1. Opening. 

a) Vaststellen agenda 

Als punt 2 e wordt toegevoegd Petten Plaza 

Als punt 2 f wordt toegevoegd: brief Hans Kruijer  
 

2 Ingekomen stukken/mededelingen 
a) Antennemast T mobile. Het voorstel is inmiddels ingediend 

bij de gemeente en er zijn tot op heden geen bezwaren op het 

plan gekomen. Sijbrand gaat over enkele dagen bij de 

gemeente navragen, als er geen bezwaren zijn kan er met 

uitvoering van het plan worden begonnen  

b) Steen Sandenbergh. Dit is iets vertraagd door de hoeveelheid 

werk aan het herstel. Zou nu in september klaar moeten zijn. 

Er wordt dan een opening georganiseerd met de wethouder 

(Beemsterboer) waarvoor ook Cees Mantel en Piet Glas 

worden uitgenodigd. Mogelijk kan Piet iets vertellen over de 

geschiedenis van de steen. Eric stuurt hen daarover alvast een 

bericht. 

c) Extra ondergrondse restafval container in Nolmerban. In het 

overleg met wethouder Beemsterboer is hiervoor aandacht 

gevraagd, deze heeft de vraag doorgestuurd aan wethouder 

Heddes. DRP stuurt eind juni een herinnering over de 

voortgang (met cc aan Guido Schipper) Actie: Eric.  

d) Verzoek Stichting Dorpsraad Callantsoog. We gaan hen 

uitnodigen voor de eerstvolgende bestuursvergadering. 

Vanwege de omvang kan die beter in de MFR worden 

gehouden (actie Sylvia om na te vragen of de MFR 

beschikbaar is).  

e) Petten Plaza. We bespreken dit onderwerp omdat we graag 

willen dat het weer prioriteit gaat krijgen. Eric gaat contact 

opnemen met de projectontwikkelaars, Jan Kramer en Dick 

Jan Schermer met de vraag of zij in klein comité 

(bijvoorbeeld met het dagelijks bestuur van DRP) willen 

afspreken om het hier over te hebben. 

f) De brief van Hans Kruijer heeft als onderwerp het stimuleren 

van woningbouw in Petten en dan met name het idee om de 
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woningbouw die gepland is op het terrein van HHNK te 

verplaatsen naar de sportvelden/volkstuintjes. Tijdens de 

bespreking met de wethouder is hiervoor ook aandacht 

gevraagd. Wethouder geeft aan dat het geen eenvoudig traject 

is. We besluiten een brief te sturen hierover aan Zeeman en 

Scholtens (projectontwikkelaars terrein HHNK) en de 

gemeente om toch aan te dringen hierover serieus met elkaar 

in gesprek te gaan en de mogelijkheden te onderzoeken. 

Actie Eric. 

 

 3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 11.05.2021 in concept.  

De notulen worden na enkele aanpassingen goedgekeurd 

Actiepunten worden doorgenomen en aangepast  

 

4. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 

Sijbrand vertelt over de bijeenkomst zonnepanelen op parkeerterreinen. Ook 

daar werd duidelijk dat in de drie gemeentes in de Noordkop, (waaronder 

Schagen) het net overbelast is. Liander verwacht hier pas in 2025 verbetering 

in. Het OV is opnieuw besproken tijdens de bijeenkomst met de wethouder op 4 

juni jl. De wethouder ziet als enige mogelijkheid een dienstregeling van enige 

keren per dag op donderdag (marktdag). Guido Schipper gaat een lunch 

bijeenkomst organiseren met de leden van het bestuur van DRP en de 

collegeleden. Het beeldkwaliteitsplan van Corfwater is rondgestuurd aan alle 

bestuursleden en het wordt besproken. DRP is erg positief over de plannen. 

 

6. Bestuurszaken ( Besloten)  

a. Financiën; Laurens gaat zaken overdragen aan Jolanda. Jolanda gaat bij NHD 

navragen of het mogelijk is nieuws te delen uit het NHD, bij een zakelijk 

abonnement.   

b. De twee beoogde nieuwe bestuursleden worden voor 6 juli aanstaande 

uitgenodigd door Sylvia 

c. Eric gaat deze week een takenlijst rondsturen van het secretariaat. Sylvia wil 

wel secretariaatstaken overnemen. We bespreken de manier van communiceren 

in het bestuur en hoe die te verbeteren. Laurens stelt voor om bij Zo Gewoon af 

te spreken, ook om afscheid te nemen van Eric. 

d. We gaan de ALV in oktober 2021 plannen. 

 

Rondvraag. 

Niets voor de rondvraag 

 

9. De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 6 juli 2021 om 20 

uur. 
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Met vriendelijke groeten, 

   Notulist: Yvonne van Amelsvoort Voorzitter: Sijbrand Spannenburg. 

 

 

 Dorpsraad Petten Actiepuntenlijst 8 juni 2021 

1. Eric stuurt de takenlijst van de bestuursleden rond. 

2. De geïnteresseerden via Sylvia wordt uitgenodigd voor de eerstvolgende 

niet digitale vergadering. 
3. Sylvia volgt de ontwikkelingen bij Inclusief Schagen en geeft door of 

het relevant is voor de DRP om in te blijven participeren 
4. Jolanda gaat navragen wat de kosten zijn van een zakelijk abonnement 

op het NHD en of er informatie mag worden gedeeld op facebook uit het 

NHD 

5. Peter Bloothooft heeft aangeboden de teksten van de infoborden te gaan 

doen. Laurens neemt contact met hem op. 

6. Guido Schipper gaat informeren naar mogelijkheden voor plaatsing 

postpakketpunt bij de DOP. 

7. Sijbrand gaat bij de gemeente navragen of er nog bezwaren zijn 

binnengekomen tegen de T mobile mast. 

8. Eric stuurt bericht aan Piet Glas en Cees Mantel over de opening Steen 

Sandenbergh. 

9. Eric stuurt eind juni herinnering over aanvraag extra restafval container 

10. Sylvia informeert of MFR beschikbaar is 6 juli a.s. 

11. Eric neemt contact op met ontwikkelaars Petten Plaza 

12.  Eric schrijft brief aan ontwikkelaars HHNK terrein en gemeente. 

13. De twee beoogde nieuwe bestuursleden worden voor 6 juli aanstaande 

uitgenodigd door Sylvia 

 

 


