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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 12-10-2021, DOP. 

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

Martin, Yvonne van Amelsvoort, Marieke Kleimeer, 

Jolanda Ottenbros, Sylvia Klok 

    

Voorzitter: Sijbrand Spannenburg 

 

Gast:  Guido Schipper, gebiedscoördinator gemeente Schagen 

 

Opening. 

a. Vaststellen agenda en welkom Guido 

Bij punt 9 bespreken we ook de voortgang die Hans Kruijer 

en Marieke hebben geboekt in het dossier “Woningbouw in 

Petten” 

 

2 Ingekomen stukken/mededelingen 

a) Connexxion klantonderzoek regio Noord-Holland. 

Onderzoek richt zich vooral op de overgang van OV 

chipkaart naar betaalpas en was niet bedoeld voor inwoners 

van de gemeente Schagen  

b) Gemeente Schagen, vaststelling gewijzigd 

bestemmingsplan Pallas, wordt ter kennisgeving 

aangenomen 

c) Jan Kramer en Dick Jan Schermer van Petten Plaza 

uitgenodigd voor update. Nog niet gehoord hoe het overleg 

was dat zij eind september met de gemeente Schagen 

zouden hebben, Sylvia doet navraag.  

 

 

 3. stand van zaken postpakketpunt, Guido Schipper?  

Guido heeft contact gehad met de gebouwenbeheerder van de DOP.  

Plaatsing bij de DOP vindt iedereen een goed idee.  

Laurens gaat de aanvraag bij Post NL doen namens DRP en voegt daar  

dan een mail bericht bij van Guido dat de gemeente Schagen akkoord 

gaat met het gebruik van de openbare ruimte daarvoor.  

 

4. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 14.09.2021 in concept.  

De notulen worden goedgekeurd met 1 aanpassing 

Actiepunten worden doorgenomen en aangepast  

 

Voorzitter: 

S.Spannenburg 

 

Secretaris: 

 

 ZG Petten 

Telefoon  06-15164268  
 

Rabobank:   

NL 61 RABO 0311 5070 85 
 

KvK:  40637371 

 
Email: 

secretariaat@dorpsraadpetten.nl 

 
Website: 

www.dorpsraadpetten.nl 

mailto:secretariaat@dorpsraadpetten.nl
http://www.dorpsraadpetten.nl/
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5. Dorpsraadportal 

Sijbrand heeft opnieuw contact gehad met de maker. Guido gaat 

informeren bij zijn collega, er is namelijk een stimuleringsbijdrage door 

de gemeente Schagen verstrekt voor de bouw van deze portal 

 

6. OV Buurtbusvereniging Zijpe-Harenkarspel 

Er is contact geweest met Arthur van de Wetering, de voorzitter maar 

helaas is het opnieuw duidelijk geworden dat een uitbreiding van de 

bestaande buslijnen niet mogelijk is omdat de huidige bussen niet 

geschikt zijn om over de vlotbruggen heen te gaan. We bespreken 

eventuele andere mogelijkheden: aansluiten op deze bestaande buslijn, 

donderdag als voorkeursdag vanwege de markt en het inzetten van 

andere bussen. Een rechtstreekse lijn vanuit Petten zou overigens ook 

niet per se over de vlotburg hoeven naar Schagen, de route vanuit Petten 

naar Schagen loopt dan over de Stolperbrug. 

 

7. Pallas burenoverleg 

Jaap gaat er heen samen met Sijbrand 

 

8. DOP/MFR discussie  

Er is een nieuwe uitnodiging gekomen van de gemeente Schagen maar 

die is bedoeld voor een ander soort bijeenkomst dan eerst de bedoeling 

leek te zijn van de gemeente Schagen. Alle inwoners kunnen meepraten 

op 4 november aanstaande. Guido zal intern navragen hoe dit gelopen is 

met ook het verzoek vanuit DRP om aandacht te vragen voor de 

communicatie met vrijwilligers.  

 

9. Wonen in Petten een luxe door Jaap Martin en Woningbouw in 

Petten door Marieke 

 

We bespreken de ideeën die Jaap heeft opgeschreven. Het is zoeken naar 

inbrei locaties. Marieke vertelt over het gesprek dat zij heeft gehad met 

de gemeente en Zeeman en Scholtens. Om de meningen van zoveel 

mogelijk inwoners/organisaties te kunnen betrekken is besloten een 

klankbordgroep op te richten en daarvoor zijn gericht inwoners en 

organisatie benaderd.  

 

10 Structuurvisie Petten / Klankbordgroep   

Op 26 oktober zal het plan hotel Corfwater in B&W komen en op 17 

november wordt een inloopavond georganiseerd om informatie te geven 

over de plannen. De volgende klankbordgroep is op 11 november. 
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De notulen van de klankbordgroep worden op de website van de 

gemeente gepubliceerd en zijn openbaar, Sijbrand zal aan Muriël van de 

projectgroep vragen of zij de notulen ook in de Sportflits wil plaatsen. 

   

11. Bestuurszaken (besloten) 

a. Financiën  

Laurens heeft de Begroting 2022 aangepast aan de opzegging van de 

postbus. De keet heeft een bijdrage ontvangen voor de vloer, Jolanda zal 

in 2022 informeren naar het resultaat. Om de kermisactiviteiten te 

stimuleren en als blijk van waardering voor de inzet van de 

ondernemers/organisaties die dit jaar kermisactiviteiten organiseren 

besluit DRP om deze organisaties ieder een bedrag van € 200,- toe te 

zeggen als steuntje in de rug uit het Activiteitenbudget. Laurens zal de 

organisaties/ondernemers benaderen. 

b. ALV 2/11/2021, Sylvia benadert Piet Breed voor koffie en thee met 

iets lekkers. Sylvia nodigt Eric uit. Het dagelijks bestuur maakt een 

agenda. Jaap gaat naar de multicopy om te kopiëren. Marieke vertelt dat 

zij zich niet verkiesbaar zal stellen. Zij wil wel actief blijven in de 

werkgroep “Woningbouw in Petten” 

c. de postbus is opgeheven   

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 9 november in de 

DOP om 20 uur.  

 

Met vriendelijke groeten, 

   Notulist: Yvonne van Amelsvoort Voorzitter: Sijbrand Spannenburg. 

  



                               

  

 
 

DORPSRAAD 

 PETTEN 
 

4 

 

 

 Dorpsraad Petten Actiepuntenlijst 12 oktober 2021 

1. Sylvia volgt de ontwikkelingen bij Inclusief Schagen. 

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

container in de Nolmerban 

3. Sijbrand vraagt aan Muriël of de notulen van de klankbordgroep in 

de Sportflits kunnen worden geplaatst. 

4. Guido Schippers vraagt intern na of er weer een tweemaandelijkse 

afsprakencyclus tussen Sijbrand en wethouder Beemsterboer kan 

worden afgesproken. 

5. Jan Kramer en Dick Jan Schermer van Petten Plaza uitgenodigd 

voor update. Nog niet gehoord hoe het overleg was dat zij eind 

september met de gemeente Schagen zouden hebben, Sylvia doet 

navraag. 

6. Laurens gaat de aanvraag bij Post NL doen namens DRP en voegt 

daar dan mail aan toe van Guido namens gemeente Schagen. 

7. Guido gaat informeren bij zijn collega, er is namelijk een 

stimuleringsbijdrage door de gemeente Schagen verstrekt voor de 

bouw van dorpsraadportal. 

8. Guido zal intern navragen hoe de uitnodigingen MFR/DOP/DRP 

zijn gegaan, ook het verzoek vanuit DRP om aandacht te vragen 

voor de communicatie met vrijwilligers.  

9. Laurens zal de kermisorganisaties/ondernemers benaderen. 

10. Voor de ALV: Sylvia benadert Piet Breed voor koffie en thee met 

iets lekkers. 

11. Voor de ALV: Sylvia nodigt Eric uit. 

12. Voor de ALV:  Het dagelijks bestuur maakt een agenda. 

13. Voor de ALV: Jaap gaat naar de multicopy om te kopiëren. 


