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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 06-07-2021, MFR. 

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

Stam, Yvonne van Amelsvoort, Marieke Kleimeer, 

Jolanda Ottenbros, Sylvia Klok 

    

Voorzitter: Sijbrand Spannenburg 

 

Gasten:  Hans Kruijer, Jaap Martin, Anneke Mooy en Betty Bracht 

(Dorpsraad Callantsoog) 

 

1. Opening. 

a. Vaststellen agenda 

Yvonne voegt het agendapunt “verzoek sponsoring Keet” toe 

als punt 2f. 

b. Welkom gasten 

Sijbrand heet iedereen welkom en speciaal onze gasten 

Jaap Martin die komt kennismaken als mogelijk lid van 

het bestuur van de Dorpsraad, Hans Kruijer, die een 

discussiestuk heeft opgesteld over de toekomst van de 

woningbouw in Petten en Anneke Mooy en Betty Bracht, 

leden van de Dorpsraad Callantsoog die geïnteresseerd 

zijn in de aanpak van DRP en eventuele samenwerking wil 

bespreken. 

 

Na een kort voorstelrondje vertelt Hans Kruijer eerst 

waarom hij het discussiestuk woningbouw Petten heeft 

geschreven. DRP herkent hetgeen hij vertelt. Kernachtig 

geschreven stuk met juiste aandacht voor de 

probleemkwesties Jongeren/Ouderen/Betaalbare 

woningen. In zijn stuk staan ook al mogelijke oplossingen 

genoemd, DRP is er niet zeker van dat dit ook de 

zoekrichting is waarnaar gekeken moet worden, DRP 

zoekt ook naar koppeling met het voorgenomen bebouwen 

van het HHNK terrein.Het uitgangspunt van bouwen in de 

kern van het dorp zorgt er wel voor dat de mogelijkheden 

zich beperken tot het bebouwen van sportveld(en) en 

volkstuinencomplex. Hans geeft aan dat, indien zich zo’n 

bouwkans zich voordoet, het voor hem een gegeven is dat 

er aan de sportclub of volkstuinvereniging door de 

gemeente een mooi kwalitatief vergelijkbaar alternatief 
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moet worden aangeboden. Deze voorzieningen kunnen 

echter wél buiten de dorpskern worden aangelegd.  

Hij doet een oproep om NU te starten met veel aandacht 

voor dit onderwerp, omdat dergelijke trajecten veel tijd 

kosten. DRP is het daar zeker mee eens, we bespreken de 

mogelijkheden die daar eventueel voor zijn. Marieke biedt 

aan om samen met Hans Kruijer te brainstormen hierover, 

we denken aan een bijeenkomst voor de Pettemers in 

september 2021 om daar hun input te horen. Met name 

willen we weten welke woonbehoeftes er zijn en hoeveel 

woningzoekenden zijn er (ook koop/huur)  

Het discussiestuk van Hans verdient het om wijd verspreid 

te worden. 

Anneke Mooy vertelt dat bij de meest recente 

bouwplannen in Callantsoog is bedongen dat er voorrang 

zou komen voor Callantsogers. In Callantsoog worden 

bouwontwikkelingen gevolgd door de Klankbordgroep. 

Degenen die daarin deelnemen zijn veelal professionals uit 

de bouw die in Callantsoog wonen.  

Laurens vertelt aan Hans wat DRP al heeft besproken met 

onder andere de gemeente ten aanzien van het onderwerp 

Woningbouw. In het overleg met Wethouder 

Beemsterboer is dit onderwerp recent ook besproken, 

mede naar aanleiding van de plannen HHNK terrein. 

Ook zal het onderwerp geagendeerd worden voor de ALV 

van DRP in het najaar. 

DRP spreekt af dat projectontwikkelaar Zeeman Scholtens 

(eigenaar HHNK terrein) en de gemeente worden 

uitgenodigd om het over dit onderwerp in breder verband 

te hebben. Hans neemt voor nu afscheid van DRP maar 

houdt contact met Marieke. 

 

DR Callantsoog vertelt dat het lastig is om contact te 

krijgen met de gemeente. Zij ervaren de nieuwe structuur 

met gebiedscoördinatoren niet als een verbetering. 

Voortgang van processen lijkt te vertragen. Petten heeft 

overigens niet dezelfde gebiedscoördinator. Dit lijkt een 

gemiste kans. Juist voor vergelijkbare kernen.Petten 

Callantsoog Grote Keeten Sint Maartenszee hebben een 

kust-profiel met dezelfde soort uitdagingen. Mogelijk zou 
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een en ander verbeteren met een andere indeling van de 

aandachtsgebieden van de gebiedscoördinatoren. 

Callantsoog zou graag meer samenwerking zoeken met 

Petten op vergelijkbare onderwerpen (Kust en strand, 

OV).  Sijbrand geeft aan dat in Burgerbrug iemand van de 

Dorpsraad bezig is met digitale communicatie over 

gezamenlijke samenwerking. Dorpsraad Callantsoog gaat 

ook daar nog praten dus zal dit navragen.  
 

2 Ingekomen stukken/mededelingen 
a) Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen. Yvonne licht toe 

dat deze regeling per 1 juli jl. van kracht is geworden. Deze 

regeling zorgt ervoor dat duidelijkere afspraken nodig zijn bij 

verenigingen en stichtingen over de aansprakelijkheid van 

bestuursleden. Yvonne schat in dat het voor DRP geen grote 

wijzigingen zullen behelzen. Voorlopig hoeven de statuten ook 

nog niet aangepast te worden. 

b) RES vastgesteld. De door DRP ingebrachte reactie op de 

zoekgebieden wind bij de Hondsbossche Zeewering, heeft geleid 

tot wijziging op dit punt.   

c) Ideeën verkiezingsprogramma CDA. DRP maakt een 

prioriteitenlijst voor Petten en stuurt dit aan alle politieke 

partijen.   

1. Petten Plaza afmaken 

2. Strand/structuurvisie afmaken, inclusief 2 strandpaviljoens 

en strandhuisjes, inclusief een openbaar toilet 

3. Woningbouw betaalbaar voor starters en ouderen 

4. Bebouwing HHNK/andere 

bebouwingsmogelijkheden/uitwisselen gronden  

5. Openbaar Vervoer in Petten: naar Schagen? 

d) Aanmelden dorpsvernieuwingsprijs 2021 Dorpswerk NH. Wordt 

kennis van genomen 

e) Besluit SEBAP taken neer te leggen. Wordt kennis van 

genomen. Sylvia licht toe. 

f) Sponsor verzoek Keet. Yvonne vertelt dat de voorzitter van de 

Keet en zij hier over overlegd hebben. Het gebouw van de Keet 

is eigendom van de gemeente, mogelijk komt De Keet als 

jeugdvoorziening in de gemeente Schagen in aanmerking voor 

een vergoeding van 2/3 van de kosten. Vanuit DRP is het budget 

beperkt, maximaal 400 euro mits er nog steun wordt gevonden 

van andere sponsors (eventueel in mankracht?) Yvonne zal dit 

terugkoppelen aan de Keet. 

 

 3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 08.06.2021 in concept.  

De notulen worden na enkele aanpassingen goedgekeurd 
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Actiepunten worden doorgenomen en aangepast  

 

4. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 

Op 1 juli is er vergadering geweest van de Klankbordgroep. Er zijn vooral 

ideeën besproken over de toegangsweg naar het Korfwater en de strandopgang. 

 

5. Bestuurszaken (Besloten)  

a. Financiën; Laurens gaat zaken overdragen aan Jolanda.  

b. Jaap geeft aan dat hij graag deel wil gaan namen aan het bestuur 

c. Eric gaat met Sylvia overleggen over de secretariaatstaken. 

d. We gaan de ALV in november 2021 plannen. Voor 14 september zetten we 

de voorbereiding ervan op de agenda 

 

6.Rondvraag. 

Jaap informeert naar de hondenpoepzakjes-dispensers, deze blijken 

door de gemeente te zijn verwijderd. Helaas is er veel hondenpoep 

overlast in het dorp. 

Jaap vraagt ook naar activiteiten die plaatsvinden in Petten. Door 

Corona heeft alles stil gelegen maar DRP heeft nog subsidie om 

initiatieven te steunen 

 

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 14 september om 20 

uur. 

 

Met vriendelijke groeten, 

   Notulist: Yvonne van Amelsvoort Voorzitter: Sijbrand Spannenburg. 

  



                               

  

 
 

DORPSRAAD 

 PETTEN 
 

5 

 

 

 

 

 Dorpsraad Petten Actiepuntenlijst 6 juli 2021 

1. Sylvia volgt de ontwikkelingen bij Inclusief Schagen en geeft na 

september door of het relevant is voor de DRP om in te blijven 

participeren 
2. 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 

3. Guido Schipper gaat informeren naar mogelijkheden voor plaatsing 

postpakketpunt bij de DOP. Eric zal bij Guido vragen naar de stand van 

zaken 

4. Eric neemt contact op met ontwikkelaars Petten Plaza 

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

6. Yvonne houdt in de gaten of er reactie van de gemeente komt over de 

restafval container in de Nolmerban 

7. Marieke gaat in overleg Hans Kruijer bespreken hoe woningbouwplan te 

presenteren 

8. Woningbouw agenderen op de agenda van de ALV in november 

9. Op de agenda van 14 september het voorbereiden van de ALV zetten 

10. Yvonne neemt contact op met de Keet 

11. Eric stuurt aan alle politieke partijen het prioriteitenlijstje van DRP 

12. Laurens en Jolanda overleggen over taken penningmeester 

13. Sylvia en Eric overleggen over taken secretaris  

 

 


