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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 17-05-2022 in de DOP  

 
Aanwezig: Jaap Martin  (Vicevoorzitter), Laurens Lieshout, Sylvia 

Klok, Rob Overtoom, Frank Schrijvers, Marieke 

Kleimeer, Jolanda Ottenbros 

 

Afwezig: Yvonne van Amelsvoort, Sijbrand Spannenburg 

    

 

Gasten: Jelle Beemsterboer, bestuursadviseur Menno Steenland 

 

1. Opening. 

a. Vaststellen agenda en welkom Jelle en Menno. Als extra 

agendapunt bij punt 2 g DIK wordt toegevoegd bij punt h 

wordt het “Fitpark” toegevoegd 

b. Woningbouw vluchtelingen presentatie van Jelle 

Beemsterboer 

 

De tijdelijke woningbouw Petten (HHNK-terrein) voor de 

Oekraïense vluchtelingen hangt van verschillende factoren af of 

dit door kan gaan. 

1. Petten heeft te maken met een commercieel belang 

2. Nog onbekend of de tijdelijke woningbouw Petten 

noodzakelijk is, mogelijk heeft gemeente Schagen 

voldoende andere locaties om te bouwen. 

3. Er zal worden gekeken of de grond bebouwd kan gaan 

worden. (vervuilde grond) 

4. Wanneer bezwaar wordt gemaakt is het niet mogelijk 

om deze tijdelijke woningbouw tijdig te realiseren. 

 

De tijdelijke woningbouw heeft geen gevolgen voor de andere 

woningbouw/grondruil in Petten. De tijdelijke woningbouw 

betreft in de gemeente Schagen ongeveer 300 woningen. Er geldt 

een versnelde procedure, zodat er snel gebouwd kan gaan worden. 

De tijdelijke woningen zullen 20 jaar mogen blijven staan. Deze 

woningen zullen  na gebruik voor de vluchtelingenopvang 

gebruikt gaan worden voor reguliere huurders. 

 

Na deze presentatie zijn Jelle en Menno bedankt en zijn weer 

weggegaan. 

 

Vicevoorzitter: 

J. Martin 

 

Secretaris: 

 

 Westerdelle 1, 1755 RD Petten 

Telefoon  06-82360855 
 

Rabobank:   

NL 61 RABO 0311 5070 85 
 

KvK:  40637371 

 
Email: 

secretariaat@dorpsraadpetten.nl 

 
Website: 

www.dorpsraadpetten.nl 

mailto:secretariaat@dorpsraadpetten.nl
http://www.dorpsraadpetten.nl/
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2. Ingekomen stukken/mededeling 

a. Gemeente Schagen, Willem van Veen is de wijkagent, mogelijk 

kunnen wij hem een keer uitnodigen op onze DRP vergadering. 

b. Gemeente Schagen; paaltje Nolmerban/ Bergeendstraat. Laurens 

heeft een plattegrond waarop te zien is dat het een kortere route is 

voor de strooiwagen om rond te rijden. Het voorstel is om met de 

Gemeente te bespreken deze doorsteek niet te bestrooien, zodat 

het paaltje kan blijven staan. Jaap neemt dit verder op. 

c. Gemeente Schagen verkeersbord doodlopend verkeer in 

Nolmerban heeft weinig nut bij de ingang bij de brug. Jaap neemt 

dit verder op. 

d. Het is de vraag of in Petten behoefte is aan deelauto’s. Er is wel 

behoefte aan goed openbaarvervoer. Sylvia zal dat terug mailen 

aan Sander. 

e. De mail verklaring gedrag voor de bestuursleden is verzonden en 

door enkele retour gezonden. De overige bestuursleden hebben 

het ter plekke ingevuld en ondertekend. Alles is nu compleet. 

f. Er is een uitnodiging voor de DRP voor een infoavond Pallas op 7 

juni 2022 . Jaap en Rob zullen daar heen gaan. 

g. DorpsInformatieKast (DIK) staat al jaren overtollig in de opslag. 

Laurens gaat die verkopen aan Mike Schouten en zal een 

symbolisch bedrag van € 100,- vragen. 

h. Er is een bijeenkomst met de gemeente Schagen, de 

initiatiefnemer en de bewoners van de Jan van Gentstraat en 

Bergeendstraat geweest. De bewoners waren niet te spreken over 

de gang van zaken, er is vanuit de gemeente nagenoeg geen 

communicatie geweest.  

 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 12-04-2022 in de DOP 

a. de datum is 12 i.p.v. 13-4-2022 

b. 2.d de naam weglaten, alleen vermelden dat een oud lid heeft 

medegedeeld dat de website oude informatie had. 

c. Op blad 2 4e alinea van onder staat ni i.p.v. in 

 

4. ALV 24 mei 

Alle uitnodiging zijn bezorgd. De begroting is door de bestuursleden 

doorgenomen. Alle overige stukken zijn klaar voor de ALV.  

 

5. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep   
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De vervanger voor Laurens wordt Frank. Hij gaat 25 mei mee voor 

het overleg met Jelle. Ook op 13 juli is Frank de vervanger van 

Laurens. Frank wordt door Laurens bijgepraat, zodat hij een beetje 

gevoel krijgt waar het over gaat. We spreken de hoop uit dat na het 

aftreden van Jelle Beemsterboer, de 2-maandelijkse overleggen wel 

doorgang blijven vinden. 

 

6. Kustoverleg 13-04-2022 

Jaap is daar geweest, er waren 9 ambtenaren. 

Om voor de blauwe vlag in aanmerking te komen is een 

hondenverbod nodig. Dat lijkt geen haalbare zaak. 

Er is nog voldoende strandbreedte, ondanks de strandafslag, dus 

voorlopig wordt daar nog niets mee gedaan. 

 

7. Het voorstel van Joost Jonker om 80 extra parkeerplaatsen         

te realiseren moet meegenomen worden naar de klankbord groep. 

Jaap en Frank zorgen daarvoor. 

 

8. Taakverdeling 

De taken nog toe te wijzen;  

a. Vlaggen Plein 45/ Infoborden gaan naar Rob, Laurens zorgt voor 

de overdracht. 

b. Structuurvisie/klankbordgroep gaat naar Frank, Laurens zorgt 

voor de overdracht hiervan. 

c. Bouwzaken gaat naar Frank, hij wordt hierover geïnformeerd 

door Marieke 

d. De taken van de webmaster zijn nog niet ingevuld; we zullen in 

de ALV een oproep doen, ook zullen we dat in de Sportflits en op 

de Facebookpagina doen.  

 

9. Bestuurszaken (besloten) 

O.g.v. de begroting 2023 is zichtbaar dat het ledenaantal iets 

terugloopt. Daarom extra geld voor het komend jaar gereserveerd om 

een flyer te maken en hopelijk door de flyer meer leden te werven. 

Op de begroting ook geld gereserveerd om de infoborden te 

onderhouden. Door de vele stormen zijn twee borden wat weggezakt. 

Jaap gaat contact opnemen met Ron Schaap of hij dit kan repareren. 

Er is nog grote onzekerheid of de extra subsidie € 2,-/ inwoners 

volgend jaar door de gemeente wordt verstrekt. Nu op de begroting in 

rode cijfers vermeld. 
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10. Rondvraag 

Rob vraagt of het is toegestaan dat er honden loslopen bij het 

bosmeertje, omdat er vaak kinderen in het meertje zwemmen. Er ligt 

veel poep. Er wordt gemeld dat het inderdaad is toegestaan.  

Frank vindt het belangrijk dat alle taken en info goed naar de nieuwe 

leden worden overgedragen.  

Jolanda meldt dat er een paaltje/poortje bij Ron Pijnenburg los staat. 

Fixi melden maken? 

 

11. Datum plannen  

Het afscheidsetentje/borrel voor Laurens, Marieke, Sijbrand wordt 21 

juni vanaf 18:00 bij Zo Gewoon. 

 

De volgende bestuursvergadering is dinsdag 14 juni 2022 om 

19:45 in de DOP 

 

Met vriendelijke groeten, 

Notulist: Jolanda en Sylvia   Vicevoorzitter: Jaap Martin 
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Dorpsraad Petten Actiepuntenlijst 17-05-2022 

1. Sylvia volgt de ontwikkelingen bij Inclusief Schagen. 

2. Sylvia informeert Sander Kunst over de behoefte van deelauto’s in 

Petten. 

3. De blauwe vlag 

4. 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. 

5. Jaap samen met Frank neemt de vraag naar de verdere 

ontwikkeling van het kerkje mee in zijn komende overleg met de 

wethouder 

6. Jaap neemt contact met de gemeente op over het paaltje 

Coppersdelle/Bergeendstraat.  

7. Jaap neemt contact met de gemeente op over het verkeersbord 

doodlopend verkeer in Nolmerban 

8. Jaap geeft aan de VVOP door dat wij geen financiële bijdrage 

geven voor slenteren in Petten, omdat het te commercieel is. De 

informatie wordt wel door Rob op de infoborden geplaatst. 

9. Jaap neemt contact op met Ron Schaap, met de vraag voor het 

rechtzetten van de informatie borden. (twee stuks staan scheef) 

10. Stand van zaken zendmast op de agenda van 14 juni 2022 

11. Jolanda stuurt de begroting 2023 en de getekende financiële 

stukken nogmaals door aan Marieke, zodat het op de website 

geplaatst kan worden. 

12. Jolanda neemt de volgende keer enkele formulieren nieuwe leden 

mee. 

13. Afgelopen ALV, hoe is alles verlopen. 

14. Wie zorgt voor een passende cadeau voor de vertrekkende 

bestuursleden.  

15. Laurens en Jaap gaan in het volgende overleg met Jelle de 80 

parkeerplaatsen van Joost Jonker bespreken  

16. Sylvia zal contact opnemen met PostNL en afdeling Bouwzaken 

van Gemeente Schagen v.w.b. het postpakketpunt  

17. Oproep doen voor webmaster in ALV, Sportflits en op Facebook 
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