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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 14-09-2021, MFR. 

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

Martin, Yvonne van Amelsvoort, Marieke Kleimeer, 

Jolanda Ottenbros, Sylvia Klok 

    

Voorzitter: Sijbrand Spannenburg 

 

Opening. 

a. Vaststellen agenda 

Yvonne voegt als 2 h het agendapunt “uitnodiging overleg 

gemeentesecretaris over DOP” toe. 

2 Ingekomen stukken/mededelingen 

a) Gesprek woningbouw Petten 01.09.2021; Marieke 

Kleimeer, Hans Kruijer en gemeente Schagen. Marieke 

vertelt over het gesprek en het positieve gevoel dat zij en 

Hans eraan over hielden. Uit de enquête die door veel 

mensen was ingevuld (30 %) bleek een duidelijke lijn, 

zowel voor jong als oud. Met wethouder Beemsterboer 

gesproken over het resultaat en eventuele acties. Onder 

andere de strook grond tegenover de fysio als plek voor 

zorgwoningen, het zou volgens de gemeente al bouwgrond 

zijn en er waren aanvragen bekend van zorgcomplex 

ontwikkelaars die op zoek waren naar een plek in de 

gemeente Schagen. Gemeente gaat het gesprek ook aan 

met ontwikkelaars van HHNK terrein, Zeeman en 

Scholtens. Ook de verplaatsing van de sportvelden en de 

volkstuinen kan onderzocht worden. Ook Petten Plaza is 

besproken, wethouder gaat daarover contact opnemen met 

de ontwikkelaars. Er liggen nog steeds bezwaren van 

omwonenden en er mist nog een stikstofberekening. Op 7 

oktober aanstaande hebben Marieke en Hans een 

vervolggesprek. Dit worden vaste maandelijkse afspraken 

met als onderwerp “woningbouw in Petten”. Hans is 

daarbij als adviseur namens de Dorpsraad.   

b) Fitpark Petten; Rob Waage.  

We bespreken het idee DRP is enthousiast over dit burger 

initiatief. DRP vraagt zich wel af of de gekozen locatie 

(tegenover de fysio) gezien de andere wensen voor deze 

locatie wel zo handig. Yvonne zal navraag doen bij de 

initiatiefnemer. (dit is inmiddels gebeurd, de locatie is naar 
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zeggen van de initiatiefnemer de beste plek en er waren 

hem geen bezwaren van omwonenden bekend. De 

gemeentelijke projectleider heeft nu rechtstreeks contact 

met de organisatie die het fitpark gaat plaatsen) 

c) Onthulling monumentale gedenksteen Sandenbergh; 

12.10.2021, 16.00 uur. Aanwezig: Piet Glas (Historische 

vereniging de Zijpe) en Rob Glas (Steengoed). Ook Cees 

Mantel zal aanwezig zijn. 

d) Oproep gemeente Schagen uitnodiging Veteranendag 

Schagen 25.09.2021. Wordt ter kennisgeving aangenomen 

e) Gemeente Schagen; vervangen speelplek Eriksstraat 

Petten. Bewoners kunnen kiezen uit 2 ontwerpen. Sylvia 

geeft aan de gemeente Schagen door dat we het signaal 

hebben ontvangen van directe omwonenden dat niet 

iedereen betrokken is bij deze participatie, sommige 

omwonenden hebben geen brief gekregen.  

f) Antoinette Snip; verzoek om notulen klankbordgroep meer 

te communiceren binnen het dorp. Op 7 oktober aanstaande 

is er weer een klankbordgroep en daar zal de vraag gesteld 

worden of de notulen bijvoorbeeld in de Sportflits kunnen 

worden geplaatst. 

g) WaakSaam; werkzaamheden N502. Burgerbrug – Petten 

afgesloten van woensdag 06.10.2021 tot en met dinsdag 

12.10.2021. Wordt ter kennisgeving aangenomen 

h) Uitnodiging overleg DOP 

Sijbrand is uitgenodigd samen met Onno Jans/Piet Breed 

en Connie Kleimeer om de besteding van de € 300.000,- te 

bespreken. De afspraak is echter nog niet doorgegaan. 

 

 

 3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 06.07.2021 in concept.  

De notulen worden goedgekeurd 

Actiepunten worden doorgenomen en aangepast  

 

4. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 

Er heeft geen vergadering plaatsgehad in de zomermaanden, 7 oktober 

aanstaande weer vergadering.  

 

5. Bestuurszaken (Besloten)  

a. Financiën  
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Laurens heeft de Begroting 2022, het Financieel jaaroverzicht 2020 en de 

Resultatenrekening 2020 opgesteld, worden door het bestuur 

goedgekeurd. 

We besluitende postbus per december 2021op te zeggen. Actie Laurens 

Sylvia zal nakijken of de gegevens bij KvK actueel zijn. Mogelijk moet 

het adres gewijzigd worden naar de Singel. 

Sylvia zal Guido Schippers uitnodigen voor de vergadering van 12 

oktober aanstaande, en hem meteen vragen naar de voortgang 

postpakketpunt en de tweemaandelijkse afsprakencyclus tussen Sijbrand 

en wethouder Beemsterboer. 

Laurens en Jolanda hebben overleg over de overdracht van de 

werkzaamheden als penningmeester vóór 12 oktober aanstaande. Laurens 

benadert de kascommissie. De ALV zal worden gehouden op 2 november 

aanstaande (mits de MFR dan beschikbaar is) Tijdens de volgende DRP 

vergadering van 12 oktober zal de agenda worden gemaakt voor de ALV. 

Eric zal tijdens de ALV ere-lid worden.  

6.Rondvraag. 

Marieke vertelt over Connexxion.  

Jaap vraagt naar de vergadercyclus van DRP, Sylvia stuurt hem die. 

Jaap vraagt naar samenwerking met andere dorpsraden. Sijbrand zal 

contact opnemen met degene die een contact platform voor dorpsraden 

aan het maken was.  

Yvonne vertelt over het nieuwe gebouw van Reddingsbrigade en KNRM. 

 

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 12 oktober in de 

DOP om 20 uur.  

 

Met vriendelijke groeten, 

   Notulist: Yvonne van Amelsvoort Voorzitter: Sijbrand Spannenburg. 
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 Dorpsraad Petten Actiepuntenlijst 14 september 2021 

1. Sylvia volgt de ontwikkelingen bij Inclusief Schagen. 

2. Op 7 oktober aanstaande hebben Marieke en Hans een 

vervolggesprek over de woningbouw 

3. Sylvia zal bij Guido vragen naar de stand van zaken 

postpakketpunt 

4. Sylvia neemt contact op met ontwikkelaars Petten Plaza, mogelijk 

overleg met hen en DB / Marieke? 

5. We volgen de ontwikkeling contact ontwikkelaars HHNK terrein 

en gemeente. 

6. Yvonne vraagt na bij de gemeente over de derde restafval 

container in de Nolmerban 

7. Op de agenda van 12 oktober het voorbereiden van de ALV zetten 

8. Yvonne neemt opnieuw contact op met de Keet, Laurens checkt 

zijn mail 

9. Laurens en Jolanda overleggen voor 12 oktober over taken 

penningmeester 

10. Sylvia geeft aan de gemeente Schagen door dat we het signaal 

hebben ontvangen van directe omwonenden dat niet iedereen 

betrokken is bij de participatie herinrichting speelplek Eriksstraat, 

sommige omwonenden hebben geen brief gekregen. 

11. Op 7 oktober aanstaande tijdens de klankbordgroep door Sijbrand 

de vraag stellen of de notulen bijvoorbeeld in de Sportflits kunnen 

worden geplaatst. 

12. Laurens zegt de postbus op 

13. Sylvia kijkt de actuele inschrijving KvK na. 

14. Sylvia zal Guido Schippers uitnodigen voor de vergadering van 12 

oktober aanstaande, en hem meteen vragen naar de voortgang 

postpakketpunt en de tweemaandelijkse afsprakencyclus tussen 

Sijbrand en wethouder Beemsterboer. 

15. Sylvia vraagt na of de MFR beschikbaar is op 2 november 

aanstaande 

16. Laurens regelt het ere-lidmaatschap van Eric 

17. Sylvia stuurt de vergadercyclus naar Jaap 

18. Laurens benadert de kascommissie 

19. Sijbrand zal contact opnemen met degene die een contact platform 

voor dorpsraden aan het maken was.  
 

 

 


