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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 01-03-2022, in de DOP 

 

 

Aanwezig: Jaap Martin (vicevoorzitter), Laurens Lieshout, Marieke 

Kleimeer, Yvonne van Amelsvoort (notulist) Jolanda 

Ottenbros en Sylvia Klok.  

 

Afwezig:  Sijbrand Spannenburg (ziek) 

 

Gasten:  aspirant bestuursleden Rob Overtoom en Frank Schrijvers 

 

1. Opening 

Iedereen stelt zichzelf voor. De twee kandidaat bestuursleden 

introduceren zichzelf. Beiden wonen sinds enkele jaren in Petten en 

willen zich graag inzetten voor het dorp.  

 

Jaap stelt voor om bij correspondentie naar buiten, altijd te 

ondertekenen met “namens het bestuur van de Dorpsraad Petten” en 

ook standaard het bericht ook te sturen aan het secretariaat zodat 

Sylvia een goed gearchiveerd overzicht kan bijhouden. Verder stelt 

hij voor om van ontmoetingen of gesprekken een kort schriftelijk 

verslag te maken waarin in ieder geval staat wie er wanneer waar 

heeft gesproken met wie en wat er voor acties te verwachten zijn. 

  

a. Aan de agenda wordt punt 4 a toegevoegd: de besteding van het 2 

euro budget en de richtlijnen die we daarvoor hanteren.  

 

2 Ingekomen stukken/mededelingen 

a) Mail van Guido Schipper waarin hij zijn vertrek aankondigt. 

Wordt ter kennisname aangenomen.   

b) Aanvraag vergoeding Hel van Petten; Ron Barten. We 

bespreken dit bij punt 4 a.  

c) Pakket- en brief automaat Post NL. Laurens en Marieke 

hebben mevrouw Lansu van Post NL gesproken en de 

plaatsing lijkt te kunnen gaan lukken. Sylvia neemt contact 

op met Post NL hoe nu verder en of de Dorpsraad er nog iets 

voor moet doen. 

d) Donatieverzoek VVOP via Hans Kruijer. Wordt besproken 

bij punt 4 a. 
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e) Strandopgang t.b.v. boten. Laurens heeft de toezegging van 

de wethouder Beemsterboer doorgegeven aan Ron Tuijn, die 

neemt dit op zich. 

f) DOP verhuist naar pand Plein 1945 4 na de zomer. Wordt 

besproken bij punt 6. 

g) Bericht Theo Groot, voorzitter DR Schagerbrug. Wordt ter 

kennisgeving aangenomen. 

 

 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 08.02.2022 in concept.  

De notulen worden op een paar punten aangepast en daarna goedgekeurd. 

Actiepunten worden doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van de 

actiepuntenlijst spreken we af dat Sylvia de notulen niet alleen naar 

postbus 8 stuurt maar ook naar de griffie.   
 

 

4. Stand van zaken woningbouw Petten 

Marieke vertelt dat zij contact heeft gehad met Zeeman en Scholtens en 

dat er een kwartiermaker (projectleider) is aangesteld. Sylvia zal via de 

gebiedscoördinatoren navragen wie de kwartiermaker is.    

 

4a 2 euro budget en richtlijnen daarvoor 

 

Aan de avondvierdaagse (350) en de hel van Petten (400) is hetzelfde 

bedrag gegeven dat er in vorige jaren gegeven werd. Presentatie van de 

plannen hebben we eerder al gezien. We spreken af dat we voor wat 

betreft de aanvraag van de VVOP graag het onderscheid willen zien naar 

de te organiseren evenementen. Als daarin evenementen of activiteiten 

zijn opgenomen die eerder al hun plannen hebben toegelicht dan hoeft 

dat niet nogmaals. Zoals bijvoorbeeld het NK makreelroken. Nieuwe 

evenementen of activiteiten worden uitgenodigd om even kort te komen 

toelichten. Daarbij vraagt DRP ook inzicht in de hoogte van het te vragen 

bedrag ten opzichte van het gehele budget en op welke manier er aan co-

sponsoring of co-financiering wordt gedaan. Op die manier wordt het 2 

euro budget zo eerlijk en transparant mogelijk voor diverse activiteiten 

ingezet. Bij het verstrekken van een bijdrage wordt altijd aan de 

organisatie doorgegeven dat er in reclame-uitingen duidelijk wordt 

gemaakt dat het evenement mede mogelijk gemaakt is door een bijdrage 

uit het 2 euro budget dat de gemeente Schagen aan de DRP ter 

beschikking heeft gesteld. In de notulen van de bestuursvergadering van 

18 september 2019 staat de precieze omschrijving. Jaap gaat op 19 maart 

aanstaande naar de bijeenkomst van de VVOP in de Watersnip waar alle 
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plannen worden gepresenteerd en hij neemt ook contact op met de 

VVOP. 

 

5. Paaltje Nolmerban/Bergeendstraat  

Jaap en Laurens zijn op 1 maart jl. in gesprek geweest met wethouder 

Heddes over dit onderwerp. Er zouden al meerdere bezwaren zijn 

ingediend. DRP heeft nogmaals aangegeven dat verkeersveiligheid voor 

moet gaan. De wethouder heeft aangegeven dat er dit jaar nog geen 

verandering zal komen, het paaltje keert op 1 april sowieso terug. Voor 

volgend jaar wil de gemeente een en ander opnieuw bekijken.  

 

6.   We bespreken de ontwikkelingen bij de DOP 

 

7 Structuurvisie Petten/Klankbordgroep 

Op 17 februari 2022 zijn Sijbrand, Marieke en Laurens in gesprek 

geweest met Jelle Beemsterboer en Guido Schipper.  

De status van de zendmast is besproken, de aanvraag ligt nu bij het 

hoogheemraadschap om na te denken over groencompensatie. Andere 

onderwerpen van het gesprek waren het pad bij de Zuiderhazedwarsdijk, 

naar zeggen van de gemeente is er of zal er een afspraak gemaakt met 

Ron Peijnenburg voor een gesprek. De botenopgang is besproken, de 

ondergrondse container en (opnieuw) het paaltje tussen de Nolmerban en 

de Bergeendstraat.  

Op verzoek van DRP gaat de gemeente na of de afspraken die zijn 

vastgelegd bij de verkoop van het kerkje op korte termijn zullen worden 

nagekomen door de kopers. 

 

Tot slot is het bestemmingsplan van het strand op 14 januari bij de Raad 

van State besproken.  

  

8. UBO’s 

Sylvia vertelt dat de Kamer van Koophandel een nieuw register heeft 

opgezet voor uiteindelijk belanghebbenden. Daarvoor moeten alle 

bestuursleden worden aangemeld. Sylvia neemt dit op zich. 

 9. Status zendmast 

Beoordeling ligt bij het hoogheemraadschap in verband met groen 

compensatie 
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10. Bestuurszaken (besloten) 

a. Financiën 

Laurens vertelt dat de jaarlijkse subsidie voor de Dorpsraad van € 750 op 

15 februari is ontvangen 

 

11. Rondvraag 

De aspirant bestuursleden zijn enthousiast. We spreken af de volgende 

vergadering een taak verdeling te bespreken. Sylvia stuurt de bestaande 

taken verdeling rond.  

 

Marieke vraagt wanneer de ALV zal zijn. We spreken 24 mei af. Sylvia 

informeert of de MFR beschikbaar is. 

 

Sylvia vraagt aan Laurens of hij aan Muriel wil vragen of de laatste drie 

verslagen van de Klankbordgroep in de Sportflits kunnen worden 

geplaatst. 

 

Laurens vraagt aan Marieke of zij de AVG info op de website wil 

aanpassen 

 

Op de agenda van 12 april moet de vraag over de Blauwe Vlag gezet 

worden 

 

Jaap vraagt aandacht voor de oververtegenwoordiging van bewoners uit 

de Nolmerban in het bestuur van DRP. Er zijn helaas geen aanmeldingen 

uit het oude dorp. 

 

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 12 april 2022 in de 

DOP om 20 uur.  

 

Met vriendelijke groeten, 

    Notulist: Yvonne van Amelsvoort  vice voorzitter: Jaap Martin  
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 Dorpsraad Petten Actiepuntenlijst 1 maart 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. Marieke en Hans gaan andere politieke partijen benaderen om hen 

bij te praten over het onderwerp Woningbouw in Petten. 

4. Sylvia vraagt bij Post NL na over de voortgang van het 

postpakketten punt 

5. Yvonne informeert bij de geïnteresseerde of zij langs wil komen 

op de eerstvolgende bestuursvergadering 

6. Naar aanleiding van de actiepuntenlijst spreken we af dat Sylvia 

de notulen niet alleen naar postbus 8 stuurt maar ook naar de 

griffie. 

7. Sylvia zal via de gebiedscoördinatoren navragen wie de 

kwartiermaker woningbouw Petten is. 

8. Sylvia informeert of de MFR beschikbaar is op 24 mei. 

9. Sylvia stuurt de bestaande taken verdeling rond. 

10. Laurens en Jolanda spreken af met elkaar vóór 12 april  

11. Laurens vraagt aan Muriel of de laatste drie verslagen van de 

Klankbordgroep in de Sportflits kunnen worden geplaatst. 

12. Op de agenda van 12 april moet de vraag over de Blauwe Vlag 

gezet worden 

13. Jaap gaat op 19 maart aanstaande naar de bijeenkomst van de 

VVOP in de Watersnip waar alle plannen worden gepresenteerd 

en hij neemt ook contact op met de VVOP. 

14. Sylvia meldt de bestuursleden aan voor het UBO register 

 

 


