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Notulen Algemene Ledenvergadering DRP d.d. 02.11.2021 

 
Aanwezig: Bestuur DRP: 

Sijbrand Spannenburg (voorzitter), Sylvia Klok 

(secretariaat), Laurens Lieshout (penningmeester), 

Marieke Kleimeer, Jolanda Ottenbros, Yvonne van 

Amelsvoort (notulist). 

 

Gemeente Schagen: 

Guido Schipper (gebiedscoördinator). 

 

Leden: 14 leden. (Zie presentielijst). 

 

     Afwezig met bericht: Aspirant bestuurslid: Jaap Martin 

       Margriet en Dick Jan Schermer 

Jelle Beemsterboer 

Peter Bregman 

Cor en Tike Engelbracht 

Wil en Els Hofman-Baarse  

 

      Aanvang: 20:00 uur  

 

1. Opening 

Welkom door Sijbrand met uitleg over de keuze voor een kleine, 

sobere vergadering. In eerste instantie was het plan om een grote 

inloopavond voor alle inwoners te organiseren om het te hebben over 

woningbouw in Petten maar gezien het toenemende aantal 

besmettingen is er toch gekozen voor een kleinere bijeenkomst 

waarbij de leden van de dorpsraad aanwezig kunnen zijn om 

verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar. Ron Peijnenburg 

geeft aan dat hij het een kwalijke zaak vindt dat er gekozen is voor 

een bijeenkomst waarin geen gelegenheid is tot het stellen van 

vragen. Sijbrand legt uit dat er vragen konden worden gesteld via de 

mail en dat er ook vragen zijn binnengekomen.   

 

2. Vaststelling agenda 

Geen opmerkingen behalve van Laurens, die aangeeft dat hijzelf bij 

agendapunt 4.4 ook moet worden toegevoegd als aftredend en 

herkiesbaar. 

 

 Voorzitter: 

M.W.M.Andriesse-Spaan 

 
Secretaris: 

E.N.C.Stam 

Postbus 10 1755 ZG Petten 
Tel.:  06 15164268 

 

Rabobank: 

NL61 RABO 0311 5070 85 

 

Voorzitter: 

S. Spannenburg 

 

Secretaris: 

S. Klok 

Postbus 10 1755 ZG Petten 
Tel.:  06 15164268 

 

Rabobank: 

NL61 RABO 0311 5070 85 

 

Kvk: 40637371 
 

E-mail: 

secretariaat@dorpsraadpetten.nl 

 

Website: 

www.dorpsraadpetten.nl 

mailto:secretariaat@dorpsraadpetten.nl
http://www.dorpsraadpetten.nl/
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3. Notulen 22.09.2020 

Worden goedgekeurd. 

 

4. Bestuurszaken 

4.1 Financieel jaarverslag 

Laurens licht dit toe. De kascommissie in de persoon van 

Annemiek Vries en Marcella Quak zijn bij de penningmeester 

geweest om de controle te doen en zij hebben geen opmerkingen. 

Er zijn geen tekortkomingen en alles is verantwoord. De 

penningmeester wordt decharge verleend. 

 

4.2 De leden Peter Kleimeer en Johan Vries zullen de nieuwe 

kascommissie vormen, met Annemiek Vries als reserve 

 

4.3  Begroting 2022 

Ruud Maarshall vraagt of er nog voorgenomen acties zijn om het 

toegenomen saldo uit te gaan geven. Laurens legt uit dat dit komt 

door het 2 euro per inwoner budget dat de DRP ontvangt van de 

gemeente Schagen. Doordat er door corona veel minder 

activiteiten konden worden georganiseerd is hier ook minder 

gebruik van gemaakt. Ruud informeert verder of de voorgenomen 

impuls door de gemeente Schagen in de sociale ontmoeting in 

Petten (€ 300.000) hier iets mee te maken heeft, maar daarop is 

het antwoord ontkennend. 

 

Coby van Noort vraagt naar de kosten van de Kamer van 

Koophandel en de postbus. Inschrijving bij de KvK is gratis, 

echter het opvragen van uitreksels niet. Per 1 januari 2022 is de 

postbus opgezegd. 

 

De contributie blijft ongewijzigd. (€ 8,50 per kalenderjaar. Bij 

betaling via een automatische incasso is de contributie € 6,00 per 

kalenderjaar. De leden stemmen hiermee in.  

 

4.4 Eric Stam is na zijn verhuizing naar Limburg geen bestuurslid 

meer van de Dorpsraad, Sijbrand bedankt hem – bij afwezigheid – 

voor al zijn inzet gedurende 12 jaar en de leden besluiten hem te 

benomen als ere-lid. Sylvia Klok heeft zijn taken als secretaris 

overgenomen. Marieke Kleimeer wordt door de leden unaniem 

herbenoemd als bestuurslid. Bij de herbenoeming van Yvonne 

van Amelsvoort spreekt Ron Peijnenburg uit dat hij hier bezwaar 
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tegen heeft. Er volgt een discussie over de manier waarop de 

Dorpsraad zich heeft opgesteld ten aanzien van de aanleg van het 

fietspad bij de Noorderhazedwarsdjik. Ron is van mening dat de 

Dorpsraad zijn belang ondergeschikt heeft gemaakt aan het 

algemeen belang en hij voelt zich daardoor benadeeld. De andere 

leden besluiten tot de herverkiezing van Yvonne. Bij de 

voordracht van Laurens Lieshout heeft Ron hetzelfde bezwaar. 

Het doet Ron vooral pijn dat hij niet is uitgenodigd voor een 

gesprek bij de Dorpsraad. Sijbrand geeft dat Ron wel was 

uitgenodigd maar niet wilde komen. Ron wordt opnieuw 

uitgenodigd bij eerstvolgende bestuursvergadering, 14 december 

2021, 20 uur in de DOP.  

Als nieuw lid wordt voorgeteld de relatief nieuwe bewoner van 

Petten Jaap Martin. Jaap kon niet bij deze vergadering aanwezig 

zijn maar hij heeft een korte toelichting over zichzelf op papier 

gezet die Sijbrand voorleest. De leden besluiten unaniem tot 

benoeming van Jaap.   

 

5. Presentatie activiteiten Dorpsraad Petten 2020/2021 

 

Structuurvisie Petten/Corfwater 

 

De ontwikkelingen van de Structuurvisie Corfwater bevinden zich 

nu in de fase waarin het plan kan worden gepresenteerd aan de 

inwoners van Petten. 

Zodra de vorm van de presentatie, de plaats en tijd zijn bepaald 

wordt u hiervan door de Klankbordgroep op de hoogte gebracht. 

Op 18 november wordt een bijeenkomst hier over georganiseerd 

in de Watersnip. De website die hierover is gemaakt heet 

www.Petten2025.nl 

 

OV-buurtbus Petten-Schagen 

 

Er zijn gesprekken geweest met buurtbusvereniging Zijpe over 

een mogelijke uitbreiding van lijn 411 naar Petten. Ze waren erg 

enthousiast en wilden graag samenwerken. 

De dorpsraad was ook erg enthousiast over dit initiatief, maar gaf 

ook aan dat er mogelijke problemen met de vlotbruggen zouden 

zijn. 
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Na een aantal proefritten bleek dat de lijnbussen toch niet over de 

vlotbrug konden vanwege een te lange uitsteek naar achteren en 

afwijkende breedte. 

We zullen dus toch weer moeten terugvallen op het idee van een 

soort hopper Petten-Schagen. Voorkeur lijkt in ieder geval te zijn 

een verbinding op de donderdag (marktdag).  

Hierover is al eerder overleg geweest met de gemeente. In een 

enquete zou ook nog kunnen worden gevraagd wat de behoefte 

precies is.  

 

OV-Connexxion Petten-Alkmaar 

 

Connexxion had begin dit jaar de zogenaamde meethalte 

verplaatst van de Pettemer Kluft naar de Eriksstraat. 

De meethalte is de bushalte waar de correctie plaats vindt van 

aankomst/vertrektijd. Dit betekende dat de bus zeer regelmatig tot 

wel 5 of meer minuten stilstond op de Spreeuwendijk. 

Omdat dit, zeker in de zomer, tot gevaarlijke situaties kan leiden 

heeft de Dorpsraad en ook de gemeente verzocht de verplaatsing 

ongedaan te maken. 

Connexxion heeft in mei de dienstregeling gewijzigd en is de 

Pettemer Kluft weer de meethalte. 

 

Zendmasten T-Mobile en KPN 

 

Door de gemeente Schagen was een nieuwe locatie aangewezen 

voor de zendmast van T-Mobile op de hoek van de 

Spreeuwendijk en Westerduinweg. Omdat voor deze locatie geen 

bezwaren waren ingediend heeft de gemeente de vergunning om 

de mast te plaatsen aan T-Mobile verleend. Tevens was gevraagd 

aan KPN of zij ook van deze mast gebruik zouden willen maken, 

want ook de ontvangst van KPN is niet geweldig. 

KPN verklaarde dat ze zelf op de sirenemast bij Zand tegen Zee 

een nieuwe zender zouden plaatsen. Beide hadden op korte 

termijn gerealiseerd kunnen zijn en nog zeker dit jaar, maar er is 

nog geen activiteit gezien. We houden u op de hoogte. 

 

Botenopgang 

 

Door de grote drukte op het strand was de botenopgang 

regelmatig geblokkeerd door badgasten waardoor er ook wel eens 
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wat onregelmatigheden plaatsvonden. Diverse booteigenaren 

hebben de dorpsraad daarom gevraagd of de botenopgang zou 

kunnen worden verplaatst naar de noordelijke opgang. Dit is 

opgenomen met de nieuwe beheerder van de gemeente Schagen 

voor de kuststrook. Dit is in voorbereiding voor het seizoen 2022. 

 

Samenwerking Dorpsraad/DOP/SV 

 

Door de gemeente Schagen is € 300.000 ter beschikking gesteld 

als investering voor het ontwikkelen van de sociale activiteiten, 

onder meer in DOP en MFR. 

Dit zal gezamenlijk worden uitgewerkt door gemeente en 

Dorpsraad/DOP/Sportvereniging. Bovendien werd er ook aan 

inwoners gevraagd om met ideeën betreffende deze activiteiten te 

komen. Er is door de Gemeente een algemene vergadering 

gepland in de MFR. De hele gang van zaken heeft er toe geleid 

dat de Dorpsraad als statement heeft besloten niet aanwezig te 

zijn op deze avond (4 november) Bestuursleden van de Dorpsraad 

gaan er heen als toehoorder.  

 

Portal gezamenlijke dorpsraden 

 

Een Portal, oftewel een toegang tot gegevens die meerdere 

Dorpsraden aangaan, is nu in ontwikkeling en zal nader worden 

toegelicht bij het volgende overleg van Gemeente en Dorpsraden. 

 

PALLAS 

 

Door de Coronaregels konden de reguliere vergaderingen en het 

burenoverleg met PALLAS niet doorgaan. De Dorpsraad werd 

wel op de hoogte gehouden middels Online/Teams vergaderingen. 

Inmiddels is de situatie veranderd en vindt het eerstvolgende 

burenoverleg binnenkort plaats 

 

Sandenbergh steen 

 

Na een langdurige, maar noodzakelijke restauratie is de 

monumentale Sandenbergh steen eindelijk geplaatst in de 

Sandenbergh-wijk en onthuld door wethouder Jelle Beemsterboer. 

Piet Glas van de historische vereniging “de Zijpe” en Rob Glas 
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van Steengoed gaven hierbij uitleg over de geschiedenis van 

Sandenbergh en het verloop van de restauratie. 

De geplaatste steen ziet er erg mooi uit en zal zeker bijdragen in 

het behoud van de geschiedenis van Petten. 

 

Terrein HHNK / Woningbouw in Petten 

 

Het terrein van het Hoogheenraadschap Noorderkwartier (HHNK) 

is inmiddels verkocht aan de projectontwikkelaars Zeeman en 

Scholten Vastgoed met als bestemming woningbouw. 

Dit is een zeer positieve ontwikkeling, omdat er in Petten een 

grote behoefte is aan woningbouw. 

Zoals bekend is er al een enquête geweest om de woningbehoefte 

in Petten beter in beeld te krijgen en op basis hiervan gezamenlijk 

met gemeente en Zeeman en Scholten een breed gedragen 

woningbouwplan op te stellen. 

Er zijn al besprekingen geweest waaruit bleek dat alle partijen 

bereid zijn om de mogelijke alternatieven te bespreken. 

Om de ontwikkelingen goed aan te kunnen sturen is besloten om 

een Klankbordgroep te formeren, die zal bestaan uit 

vertegenwoordigers van Zeeman en Scholten, gemeente, 

Dorpsraad Petten en inwoners van Petten. 

 

Petten Plaza 

 

Het al jaren ontbreken van enige zichtbare ontwikkelingen 

betreffende de bouw van Petten Plaza baart de Dorpsraad grote 

zorgen.   

Het plein van Petten verdient een beter lot dan dat van de 

inmiddels sterk verbleekte posters.  

  

Hans Kruijer licht op verzoek van Ron Peijnenburg nog toe welke 

groepen Pettemers er zijn benaderd om deel te nemen in de 

Klankbordgroep die wordt opgezet om te praten over de 

woningbouwplannen. Naast bewoners van de Wilbertsdel en de 

Coppersdelle zijn dat jonge en oudere inwoners en 

vertegenwoordigers van de verschillende (sport)organisaties en de 

volkstuinenvereniging. 

 

Janneke Spannenburg vraagt naar het Plein, zou de gemeente 

Schagen daar niet ook iets mee moeten. Guido Schipper, die 
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aanwezig is namens de gemeente Schagen, geeft aan dat dit ook 

wordt besproken in het overleg.  

 

 

Sluiting 

Sijbrand dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Notulist: Yvonne van Amelsvoort   Voorzitter: Sijbrand Spannenburg 


