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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 12-04-2022, in de DOP 

 

 

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

Kleimeer, Yvonne van Amelsvoort (notulist) Jolanda 

Ottenbros (online) Sylvia Klok.  

 

Afwezig:  Sijbrand Spannenburg, Rob Overtoom, Frank Schrijvers 

 

Gasten:  Angelique van Wijk, raadslid gemeente Schagen, Joost 

Jonker (projectleider gebiedsontwikkeling gemeente 

Schagen) en aspirant-lid Renée Loijenga\ 
 

1. Opening 

Joost Jonker stelt zichzelf voor. Het bestemmingsplan Kustzone 

Petten is een van de projecten die hij gaat begeleiden. 13 april zal de 

uitspraak van de Raad van State zijn. Een ander project waar hij bij 

betrokken is, is het plan Camping Corfwater. Uit het plan Kustzone 

volgt later in de uitvoering dat er een plek moet worden aangewezen 

voor parkeren. DRP vraagt Joost dit ook in te brengen bij de 

Klankbordgroep en de KBG ook weer bij elkaar te roepen. 

 

Als extra agendapunt bespreken we de vraag van het gebruik van de 

Branding als locatie voor de verkiezingen. Jaap stuurt de gemeente 

hierover een brief met de vraag waarom voor de Branding is gekozen 

en niet voor de MFR. Verder heeft Jaap contact gehad met Arthur van 

Wateringen van de Buurtbus. De ontwikkeling van een bus die ook 

over de vlotbrug door naar Petten kan, zal nog enkele jaren duren. 

 

2 Ingekomen stukken/mededelingen  

a. Dankmail “Hel van Petten” i.v.m. bijdrage: wordt ter kennisgeving 

aangenomen  

b. Muriël van Nieuwenhuijzen; vermelden notulen KBG in 

Sportflits? Joost wordt gevraagd of hij dit wil bespreken met zijn 

collega.  Sylvia zal daarover een mail sturen aan Joost. 

c. Intentieovereenkomst i.v.m. huizenbouw Petten getekend; ter 

kennisgeving 

d. opzegging lidmaatschap DRP van oud-bestuurslid met kritiek op 

bestuur; ter kennisgeving 

e. Gemeente Schagen; wijkagent per 1-3-2022 is Gino Beers, vraag is 

of dit wel klopt, er is ook gecommuniceerd dat hij de wijkagent voor 

voormalig Harenkarspel zou worden.   

Voorzitter: 

S.Spannenburg 

 

Secretaris: 

 

 ZG Petten 
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Website: 

www.dorpsraadpetten.nl 

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


                               

  

 
 

DORPSRAAD 

 PETTEN 
 

2 

 

 

f. Gemeente Schagen; kustoverleg 13 april 2022; Jaap gaat hierheen, 

we bespreken de andere genodigden en we vragen aan Jaap of hij het 

o.a. ook over de zandsuppletie zou kunnen hebben.  

g. Samenvatting presentatie V.V.O.P.; Jaap heeft hierover 

teruggekoppeld 

h. Hans Kruijer; vraag verbouwing pand “Bodembelang”; winkel 

naar wonen wordt door gemeente goedgekeurd, maar de vraag is of 

dat altijd wenselijk is. Wethouder Beemsterboer had eerder 

toegezegd dat hij deze aanvragen als eerste ook aan de dorpsraad zou 

doorsturen, maar dat is niet gebeurd. 

 

 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 01.03.2022 in concept.  

De notulen worden goedgekeurd. Actiepunten worden doorgenomen en 

aangepast.  
 

4. Stand van zaken woningbouw Petten 

De kwartiermaker is Eric Roest. Verder is er op dit moment niet veel 

nieuw te vertellen. Frank gaat namens DRP het woningbouwtraject 

volgen, Marieke zal hem benaderen.  

 

5 Structuurvisie Petten/Klankbordgroep/overleg Jelle Beemsterboer 

Joost Jonker vertelt dat het Bestemmingsplan Hotel Corfwater binnenkort 

in procedure gaat. Tegen het bestemmingplan Corfwater zijn 17 

zienswijzen ingediend. Hij licht enkele infrastructurele aanpassingen toe: 

verplaatsing van het monument voor de Poolse vliegers, het verdwijnen 

van Zand tegen Zee, de aanpak kruising Corfwaterweg/Spreeuwendijk, 

de vernieuwing van het Vuurboetpad. 

 

Het schijnt dat het Fitpark een plek heeft gevonden in de speeltuin achter 

de Jan van Genstraat/Bergeendstraat. 

 

We hebben verder geen acties vernomen rondom het Willem de Beurs 

monument. 

 

Het paaltje Coppersdelle/Bergeendstraat is teruggeplaatst. 

 

We bespreken de communicatie inzake de opvang van vluchtelingen in ‘t 

Zand. Voor Petten zijn er nog geen meer concrete plannen, althans niet 

bekend bij DRP. 
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Jaap neemt de vraag naar de verdere ontwikkeling van het kerkje mee in 

zijn komend overleg met de wethouder 

 

6 Blauwe Vlag 

Zal Jaap bespreken tijdens het kustoverleg van 13 april 

 

7 Bijdrage Fietstocht Koningsdag 

We zeggen € 100 euro toe 

 

We bespreken het idee om alvast een bedrag van € 250 euro toe te 

zeggen aan de VVOP, ter ondersteuning van de activiteiten voor 

Koningsdag. Jaap zal aan Hans vragen of hij een begroting kan sturen 

aan de penningmeester 

 

8 Invullen informatieborden 

Dit nemen we op in de taakverdeling van het bestuur. Laurens zal 

Koningsdag op de borden zetten 

 

9 Vlaggen Plein 1945  

Dit nemen we op in de taakverdeling van het bestuur, evenals de taken 

van de webmaster 

 

10. Postpakketpunt 

We volgen de voortgang. Sylvia vraagt bij de gemeente Schagen na wie 

er bezig is met het organiseren van locaties voor mobi punten.  

11 Taakverdeling binnen DRP 

Invullen informatieborden, vlaggen Plein 1945, webmaster toevoegen 

aan de lijst van 21 juni 2021 en deze rond sturen aan alle leden er 

bespreking op 10 mei aanstaande. 

12 Bestuurszaken (besloten) 

Financiën/jaarstukken 2021 

We bespreken de door Laurens en Jolanda opgestelde stukken. Deze 

zijn al goedgekeurd door de kascommissie. We bespreken de ANBI 

status van DRP. Jolanda zal een ieder hierover een formulier 

toesturen 
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13. Rondvraag 

Marieke zal nog even naar de vergaderdata kijken zoals die op de website 

staan, en naar de samenstelling van het bestuur. 

 

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 10 mei 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 12 april 2022 

1. Sylvia volgt de ontwikkelingen bij Inclusief Schagen. 

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

bij te praten over het onderwerp Woningbouw in Petten. 

3. Sylvia stuurt de bestaande taken verdeling rond. 

4. Jaap neemt deel aan het kustoverleg op 13 april aanstaande 

5. We bespreken de vraag over de Blauwe Vlag als we weten wat 

daarover wordt besproken op 13 april aanstaande 

6. Jaap zal het toenemende hondenpoep probleem nogmaals onder de 

aandacht van de gemeente brengen 

7. Jaap stuurt de gemeente over de locatie bij de verkiezingen een 

brief met de vraag waarom voor de Branding is gekozen en niet 

voor de MFR. 

8. Sylvia zal een mail sturen aan Joost over de plaatsing van de 

notulen van de Klankbordgroep in de Sportflits 

9. Frank gaat namens DRP het woningbouwtraject volgen, Marieke 

zal hem benaderen 

10. Jaap neemt de vraag naar de verdere ontwikkeling van het kerkje 

mee in zijn komend overleg met de wethouder 

11. Jolanda zal een ieder over de ANBI status een formulier toesturen 

12. Sylvia vraagt bij de gemeente Schagen na wie er bezig is met het 

organiseren van locaties voor mobi punten.  

13. Marieke zal nog even naar de vergaderdata kijken zoals die op de 

website staan, en naar de samenstelling van het bestuur. 

 

 

 


