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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 08-02-2022,  

Hybride, deels in DOP, deels online via skype. 

 
Aanwezig: Yvonne van Amelsvoort (technisch voorzitter), Laurens 

Lieshout (online), Jaap Martin (online), Marieke 

Kleimeer, Jolanda Ottenbros, Sylvia Klok 

 

Afwezig: Sijbrand Spannenburg (ziek) 

    

 

Gasten: Guido Schipper, gebiedscoördinator gemeente Schagen 

  Ron Peijnenburg 

 

1. Opening. 

a. Vaststellen agenda en welkom Guido en Ron. Als extra 

agendapunt bij punt 8 a wordt toegevoegd 

“Avondvierdaagse”. Yvonne legt uit dat zij de vergadering 

zal voorzitten als technisch voorzitter en dat zij zal 

proberen om ook notulen te maken, maar dat de 

combinatie van deze twee taken wel lastig is.  

 

2 Ingekomen stukken/mededelingen 

a) Bespreken concept notulen ALV 02-11-2021 (op verzoek 

van Ron Peijnenburg) Ron vertelt wat hem heeft gestoord 

aan hoe de ALV in november is verlopen. Hij vindt het een 

kwalijke zaak dat er geen vragen mochten worden gesteld, 

dat heeft hij beschouwd als een inperking van zijn 

spreekrecht. Ook het feit dat er over de bestuursleden niet 

schriftelijk werd gestemd maar hoofdelijk vindt hij niet juist. 

De statuten geven anders aan zegt hij. Hij geeft aan dat hij 

de Dorpsraad van stemmingmakerij verdenkt. De Dorpsraad 

is er voor wat betreft het wandel/fietspad aan de 

Hazedwarsdijk wat Ron betreft ten onrechte van uit gegaan 

dat er altijd al een fietspad was. Dat is volgens Ron namelijk 

niet het geval. Op de vraag van Yvonne of hij wil dat de 

concept notulen van de ALV gewijzigd worden, of 

bijvoorbeeld zijn naam eruit moet worden zegt Ron dat dat 

voor nu nog niet nodig is. Op dit moment loopt er een 

beroepsprocedure bij de rechtbank over het voorgenomen 

tracé van het pad.  Ron vertelt dat de rechter heeft 

voorgesteld dat partijen proberen om er in een overleg met 
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elkaar uit te komen. Hij spreekt met Guido Schipper van de 

gemeente af dat er over dit onderwerp op heel korte termijn 

(nog vóór de verkiezingen) een overleg wordt ingepland met 

wethouder Jelle Beemsterboer. Daarnaast zal Ron een mail 

die hij als Fixi melding heeft gedaan aan de heer Watertor 

van de gemeente, ook doorsturen aan Guido, en ook aan de 

Dorpsraad in cc. 

b) Gemeenteraad stelt omgevingsvisie gemeente Schagen vast. 

Wordt ter kennisgeving aangenomen 

c) Buurtbus, bespreken we bij punt 6. 

d) Jaarverslag DOP. Wordt ter kennisgeving aangenomen 

e) Raadsvoorstel Sociale Ontmoeting Petten. We wachten het 

vervolg af. 

f) Jan Kramer en Dick Jan Schermer van Petten Plaza 

uitgenodigd voor update: ze hebben schriftelijk afgemeld 

omdat er nog geen nieuws is 

g) Microturbines op agrarische percelen: ter kennisgeving 

aangenomen 

h) Provinciale subsidie ontwikkeling / versterking 

maatschappelijke sector na corona. Sylvia zal de info 

doorsturen aan de voorzitter van de DOP (Connie Kleimeer) 

 

 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 14.12.2021 in concept.  

De notulen worden goedgekeurd. Actiepunten worden doorgenomen en 

aangepast  

Naar aanleiding van de actiepuntenlijst vertelt Guido dat HVC op dit 

moment niet overweegt een derde ondergrondse container in de 

Nolmerban te plaatsen, dat zal pas anders zijn als ook HVC de noodzaak 

daarvan voelt: dit is dus een oproep om telkens te melden als de container 

vol is. Bij de plaatsing van de containers was er een derde container 

ingepland, er was op dat moment dus ook budget voor. De plaatsing is 

toen niet doorgegaan omdat een omwonende bezwaar had.  

 

4. Stand van zaken woningbouw Petten 

Marieke vertelt dat de Klankbordgroep niet meer bij elkaar is geweest 

omdat het gesprek met Zeeman en Scholtens ook nog niet heeft 

plaatsgevonden. We bespreken het regionaal woonakkoord woningbouw 

van de provincie, naar zeggen is het afwachten wat hierover beslist wordt 

bij de Raad van State. Hans en Marieke hebben wel contact gehad met 

een aantal CDA raadsleden en kandidaat-raadsleden, waaronder Puck de 
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Nijs, de lijsttrekker. Ze gaan ook andere politieke partijen benaderen om 

hen bij te praten over het onderwerp. Ook hebben Marieke en Hans 

contact gelegd met Wooncompagnie. Wordt vervolgd. 

 

 

5. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 

Laurens vertelt dat er een online bijeenkomst is geweest en dat er daarin 

vooral werd gesproken over de plannen voor Camping Corfwater. 

Er zouden 14 zienswijzen zijn ingediend. 

 

6. OV Buurtbusvereniging Zijpe-Harenkarspel 

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

buurtbus, Jaap vertelt dat Arthur graag Petten en Sint Maartenszee zou 

aansluiten op de buurtbus, dat kan door de vlotbruggen echter alleen met 

een ander soort bus (met een luchtdruk systeem) of nieuwe bussen (deze 

staan binnen nu en 2 jaar op de planning)  

 

7. Postpakketten-automaat  

Laurens heeft de aanvraag gedaan maar nog niet meer gehoord dan een 

ontvangstbevestiging, hij overweegt een nieuwe aanvraag te doen. 

 

Guido verlaat de vergadering met 2 opmerkingen, een over de Blauwe 

Vlag en een over het feit dat hijzelf een andere baan heeft buiten de 

gemeente Schagen. Zijn collega Alexandra is na zijn vertrek het 

aanspreekpunt voor de Dorpsraad Petten.  

   

8. Bestuurszaken (besloten) 

a. Financiën 

Laurens vertelt dat er € 3304 is ontvangen van de gemeente Schagen uit 

het 2 euro budget. Yvonne zoekt de oproep nogmaals op waarin we de 

Pettemers vragen om ideeën voor de besteding ervan. We besluiten aan 

de avondvierdaagse hetzelfde bedrag toe te kennen als vorig jaar (€ 350) 

Marieke geeft dit door aan de organisatie ervan. Jaap vraagt of de 

richtlijnen voor de verstrekking van het 2 euro budget kunnen worden 

rondgestuurd. Yvonne zal deze opzoeken en zal de oproep voor de 

besteding ervan nogmaals in de Sportflits laten zetten. 

b. Het privacybeleid (AVG) wordt vastgesteld voor het jaar 2022. 
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c. Omdat Sijbrand zich helaas moet terugtrekken als voorzitter vanwege 

gezondheidsredenen zal Jaap Martin zijn rol als (interim) vice voorzitter 

waarnemen. Laurens zal aan Sijbrand vragen of hij het prettig vindt om 

nog in de bestuur DRP app te blijven of dat hij er uit wil. 

d. de kandidaat voor het bestuur, Rob Overtoom wordt uitgenodigd voor 

de komende vergadering die een week eerder zal zijn, op dinsdag 1 maart 

2022. 

10. Rondvraag 

Laurens: wat is nu de status van de zendmast? 

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 1 maart 2022 in de 

DOP om 20 uur.  

 

Met vriendelijke groeten, 

    Notulist en technisch voorzitter: Yvonne van Amelsvoort  
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 Dorpsraad Petten Actiepuntenlijst 8 februari 2022 

1. Sylvia volgt de ontwikkelingen bij Inclusief Schagen. 

2. Sylvia nodigt Angelique van Wijk voor de volgende vergadering  

uit en stuurt de notulen. 

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

Postbus 8 worden gestuurd. 

4. Sylvia vraagt na op welke gebieden DR Schagerbrug mogelijke 

raakvlakken ziet voor samenwerking.  

5. Laurens zal Jelle Beemsterboer aanspreken op het uitblijven van 

een antwoord van Hans Heddes over het verwijderde paaltje 

Coppersdelle/Bergeendstraat.  

6. Laurens stuurt het lijstje met openstaande punten aan Guido 

7. Ron Peijnenburg spreekt met Guido Schippers af dat er over het 

wandel/fietspad aan Hazedwarsdijk op heel korte termijn (nog 

vóór de verkiezingen) een overleg wordt ingepland met wethouder 

Jelle Beemsterboer. Daarnaast zal Ron een mail die hij als Fixi 

melding heeft gedaan aan de heer Watertor van de gemeente, ook 

doorsturen aan Guido, en ook aan de Dorpsraad in cc. 

8. Laurens overweegt een nieuwe aanvraag postpakkettenpunt te 

doen. 

9. Marieke en Hans gaan andere politieke partijen benaderen om hen 

bij te praten over het onderwerp Woningbouw in Petten. 

10. Yvonne zoekt de oproep nogmaals op waarin we de Pettemers 

vragen om ideeën voor de besteding van het 2 euro budget. 

11. Marieke geeft het bedrag voor de avondvierdaagse door aan de 

organisatie ervan. 

12. Laurens zal aan Sijbrand vragen of hij het prettig vindt om nog in 

de bestuur DRP app te blijven of dat hij er uit wil. 

13. Sylvia nodigt Rob Overtoom uit voor de vergadering van 1 maart 

2022. 

14. Provinciale subsidie ontwikkeling / versterking maatschappelijke 

sector na corona. Sylvia zal de info doorsturen aan de voorzitter 

van de DOP (Connie Kleimeer) 

15. Stand van zaken zendmast op de agenda van 1 maart 2022 

 


