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 Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 14-12-2021,  

online via skype. 

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

Martin, Yvonne van Amelsvoort, Jolanda Ottenbros, 

Sylvia Klok 

 

Afwezig: Marieke Kleimeer (ziek) 

    

Voorzitter: Sijbrand Spannenburg 

 

Gast:  Guido Schipper, gebiedscoördinator gemeente Schagen 

 

1. Opening. 

a. Vaststellen agenda en welkom Guido. Als punt 2 k wordt 

toegevoegd “het fietspad Nolmerban” 

 

2 Ingekomen stukken/mededelingen 

a) Financiering gedenkplaats Willem de Beurs. Er is al 

€5000,- toegezegd door de gemeente Schagen voor dit 

bewonersinitiatief. Er zijn wel wat voorwaarden genoemd 

omtrent de beste plek waar het geplaatst zou kunnen 

worden. Voor het resterende bedrag van € 1500,- worden 

andere sponsors gezocht. Uit het budget van de Dorpsraad 

zou ook een bedrag kunnen worden toegezegd van 

maximaal € 400,-. Sylvia geeft dit door aan de 

initiatiefnemer.  

b) René Vrieswijk: ondergrondse container Nolmerban. De 

Gemeente Schagen lijkt de vraag die DRP heeft gesteld 

niet goed op te pakken, Guido Schipper zal dit opnemen 

met zijn collega René Vrieswijk en de mogelijkheid van de 

plaatsing van een derde ondergrondse container in de 

Nolmerban met hem bespreken. 

c) Marjolein van Erkelens, gemeente Schagen, samenvatting 

gesprek 7 oktober 2021 DRP, gemeente Schagen, Zeeman 

en Scholten.  We vragen Marieke in het volgende gesprek 

dat zal plaatsvinden ook de vraag te stelen naar het al dan 

niet effect hebben op bouwplannen in Petten van de door 

HHNK gewenste landinwaartse kustbescherming. Dit heeft 

HHNK in de media namelijk als wenselijk aandachtspunt 

voor de kernen Petten en Callantsoog opgeworpen. Bij de 
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gemeente Schagen is dat niet bekend, geeft Guido Schipper 

aan. Het lijkt een algemene oproep/waarschuwing. Jaap 

vraagt of er al aanbesteed is, maar zover zijn de plannen 

van Zeeman en Scholtens nog niet. Ook is er nog geen 

vergunning afgegeven. 

d) Verzoek ontvangen van Angelique van Wijk (VVD 

raadslid) om volgende vergadering aanwezig te zijn, vraagt 

ook om notulen. Een ieder is welkom bij de vergaderingen, 

zo ook raadsleden, Sylvia zal haar uitnodigen. 

We bespreken nog het doorsturen van de notulen aan 

Postbus 8. DRP ging er van uit dat deze notulen dan 

automatisch worden doorgestuurd aan alle raadsleden, 

maar Guido Schipper geeft aan dat dat mogelijk niet het 

geval is. Guido gaat dit navragen. 

e) Jan Kramer en Dick Jan Schermer van Petten Plaza 

uitgenodigd voor update; voorlopig geen update. Guido 

gaat dit intern ook navragen. Vraag is waar dit nu op blijft 

hangen. Het is hem nu niet duidelijk waar Petten Plaza het 

met de gemeente nog over zou moeten hebben. Sylvia gaat 

hen opnieuw uitnodigen en zal dan ook de vraag stellen 

waar het overleg met de gemeente nog over moet gaan. 

f) Reactie sociaal maatschappelijke voorzieningen Petten 4-

11-21. Afgelopen vrijdag hebben Laurens en Sijbrand een 

gesprek gehad met Peter Jager over de impuls in de sociale 

ontmoeting in Petten. Ook Guido Schipper en een externe 

adviseur (Menno Steenland) waren daarbij aanwezig. DRP 

heeft aangegeven dat het nodig is om met DOP, SEBAP, 

SV en DRP een gesprek te organiseren. Insteek moet zijn 

dat een ieder kan aangeven wat hun mening is over de 

besteding van het budget voor de sociale ontmoeting. 

Guido geeft aan dat aan de deelnemers van de bijeenkomst 

van 4 november jl. de kaders zijn toegestuurd die de 

gemeente Schagen hanteert. Yvonne zal deze nogmaals 

doorsturen aan de leden van het bestuur van DRP.  

De SV Petten heeft ook vrijdag een gesprek gehad met 

Peter Jager.  

g) Gemeente Schagen, nota zienswijzen en wijzigingen 

omgevingsvisie Schagen. Wordt ter kennisgeving 

aangenomen. 

h) Verzoek Theo Groot, voorzitter DR Schagerbrug om 

samenwerking. Sylvia vraagt na op welke gebieden zij 
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mogelijke raakvlakken zien. Guido Schipper vraagt of DRP 

alsnog de vragen over participatie van dorpsraden wil 

beantwoorden, het is kort dag maar Jaap biedt aan een 

opzetje te maken voor de beantwoording, de overige 

bestuursleden zullen daar dan nog deze week op reageren. 

i) Postpakkettenpunt. Laurens heeft de aanvraag gedaan op 

14-12, vergezeld van het bericht van de gemeente Schagen 

met akkoord 

j) Ruud Maarschall, mail inzake camping Corfwater. Het is 

een bericht gestuurd aan de Klankbordgroep, DRP neemt 

het voor kennisgeving aan. 

k) Fietspad Nolmerban. Het paaltje dat normaal gesproken op 

de plek Coppersdelle/Bergeendstraat staat dat autoverkeer 

onmogelijk moet maken, blijkt verwijderd te zijn door de 

gemeente. De reden daarvoor is een vereenvoudiging van 

de werkwijze bij eventuele gladheidsbestrijding. De 

gemeente Schagen geeft aan dat dit zo blijft tot 1 april. 

DRP is het hier niet mee eens. Verkeersveiligheid wordt 

hier ondergeschikt gemaakt aan een belang dat we minder 

groot vinden. Laurens zal hierover Hans Heddes 

aanschrijven. Guido heeft van een collega hierover een 

toelichting gekregen en stuurt die reactie eerst aan Laurens.     

 

Sijbrand geeft aan dat het door vermindering van zijn 

fysieke gesteldheid voor hem in de toekomst niet meer 

mogelijk zal zijn om zich zo intensief met de Dorpsraad 

bezig te houden. Het gaat hem zeer aan het hart. Sijbrand 

is op dit punt in de vergadering ook genoodzaakt uit de 

skype bijeenkomst te gaan. We wensen hem alle 

gezondheid toe en we gaan op zoek naar versterking in de 

Dorpsraad die hem kan vervangen. We gaan in ons 

netwerk informeren en zetten een oproep in de Sportflits.  

Laurens neemt het leiden van deze online vergadering 

over van Sijbrand.  

 

3. Evaluatie ALV 2 november 2021, notulen in concept, versturen 

naar gemeente en plaatsen in Sportflits en op de website. 

Yvonne zal de definitieve concept notulen aan Sylvia sturen zodat die 

bekend kunnen worden gemaakt 

 

4. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 12.10.2021 in concept.  
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De notulen worden goedgekeurd. Actiepunten worden doorgenomen en 

aangepast  

 

5. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 

De laatste Klankbordgroep was de voorbereiding op de presentatie van 

de plannen Corfwater die uiteindelijk digitaal zijn gepresenteerd. Jaap 

biedt aan om ter vervanging van Sijbrand met Laurens aan de 

Klankbordgroep deel te nemen. 

   

6. OV Buurtbusvereniging Zijpe-Harenkarspel 

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

neemt dit over van Sijbrand.  

 

7. Vernielingen in Petten  

De vraag is wat DRP hierin kan betekenen. We bespreken dat we 

aandacht zullen vragen in de Sportflits voor de mogelijkheden: melden 

bij de politie, melden bij Fixi, aangifte doen bij de politie en ook zal de 

whatsapp groep Petten Veilig nog een keer onder de aandacht worden 

gebracht. Actie Laurens. We vragen ons af wie onze wijkagent is nu 

Eline Berlijn weg schijnt te gaan. Mogelijk kunnen we wat intensiever 

contact met hem of haar houden.  

 

8. De vergaderdata 2022    

Worden door Sylvia in de Sportflits gezet en ook doorgestuurd aan 

Guido. We besluiten vanwege de verlenging van de corona maatregelen 

tot in ieder geval 14 januari, de eerstvolgende vergadering (11 januari 

2022) te laten vervallen. De volgende vergadering wordt dan 8 februari 

2022. Sylvia nodigt dan ook Ron Peijnenburg uit. We spreken verder af 

dat we de nieuwe situatie door het terugtreden van Sijbrand op zaterdag 8 

januari met elkaar zullen bespreken. Sylvia regelt koffie bij Zo Gewoon. 

 

Guido verlaat de vergadering. Hij vraagt nog aan Laurens om aan hem 

het lijstje met openstaande punten door te sturen waaraan Sijbrand tijdens 

het overleg van afgelopen refereerde.  

   

9. Bestuurszaken (besloten) 

Geen nieuws. 

10. Rondvraag 

Niemand heeft iets voor de rondvraag 
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De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 8 februari 2022 in de 

DOP om 20 uur.  

 

Met vriendelijke groeten, 

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

1. Sylvia volgt de ontwikkelingen bij Inclusief Schagen. 

2. Uit het budget van de Dorpsraad een bedrag voor het monument 

Willem de Beurs van maximaal € 400,-. Sylvia geeft dit door aan 

de initiatiefnemer.  

3. Guido Schipper zal de mogelijkheid van de plaatsing van een 

derde ondergrondse container in de Nolmerban met René 

Vrieswijk bespreken. 

4. Sylvia nodigt Angelique van Wijk voor de volgende vergadering  

uit en stuurt de notulen. 

5. Guido Schipper gaat navragen wat er gebeurt met notulen die naar 

Postbus 8 worden gestuurd. 

6. Petten Plaza. Guido gaat intern navragen waar dit nu op blijft 

hangen. Het is nu niet duidelijk waar Petten Plaza het met de 

gemeente nog over zou moeten hebben. Sylvia gaat hen opnieuw 

uitnodigen en zal dan ook de vraag stellen waar het overleg met de 

gemeente nog over moet gaan. 

7. Yvonne zal de kaders die de gemeente Schagen heeft verstrekt ten 

aanzien van de sociale ontmoeting in Petten nogmaals doorsturen 

aan de leden van het bestuur van DRP. 

8. Sylvia vraagt na op welke gebieden DR Schagerbrug mogelijke 

raakvlakken ziet voor samenwerking. Guido Schipper vraagt of 

DRP alsnog de vragen over participatie van dorpsraden wil 

beantwoorden, Jaap biedt aan een opzetje te maken voor de 

beantwoording, de overige bestuursleden zullen daar dan nog deze 

week op reageren. 

9. Laurens zal Hans Heddes aanschrijven over het verwijderde 

paaltje Coppersdelle/Bergeendstraat. Guido heeft van een collega 

hierover een toelichting gekregen en stuurt die reactie eerst aan 

Laurens. 

10. Een ieder opzoek naar versterking voor de Dorpsraad, informeren 

in netwerk, oproep in Sportflits, overleg hierover zaterdag ochtend 

8 januari bij Zo Gewoon. Sylvia regelt koffie. 

11. Yvonne zal de definitieve concept notulen van de ALV aan Sylvia 

sturen zodat die bekend kunnen worden gemaakt 

12. Laurens stuurt de informatie van de whatsapp groep Petten Veilig 

aan Jolanda en Sylvia. Sylvia maakt bericht voor in de Sportflits.  

13. Sylvia stuurt vergaderdata 2022 aan Guido en zet deze in de 

Sportflits. 

14. Laurens stuurt het lijstje met openstaande punten aan Guido 


