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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 14-06-2022 in de DOP  

 
Aanwezig: Jaap Martin  (Vicevoorzitter), Sylvia Klok, Rob 

Overtoom, Frank Schrijvers, Jolanda Ottenbros, Yvonne 

van Amelsvoort. 

 

Afwezig: Marieke Kleimeer (met bericht) Helga Wagemakers 

(PvdA, zonder bericht) 

  

 

Gasten: Piet Groot, oud-bestuurslid Laurens Lieshout 

 

1. Opening. 

Vaststellen agenda en welkom Piet. Speciaal welkom aan Frank en Rob 

bij hun eerste dorpsraad bestuursvergadering in functie. Als extra 

agendapunt bij punt 2 wordt toegevoegd punt l: zendmast Corfwater en 

punt m. benaderen nieuwe leden/PR/flyer.   

 

 

2. Ingekomen stukken/mededeling 

a. Jaap is ingegaan op het uitnodiging van Connie Kleimeer om 

langs te komen in de DOP en heeft daar kennisgemaakt. 

b. Blauwe Vlaggen hangen 

c. Bericht over Fitpark van de gemeente Schagen wordt ter 

kennisgeving aangenomen 

d. Artikel in NHD over wegpesthekjes wordt ter kennisgeving 

aangenomen 

e. Gratis zonnebrand in Callantsoog, wordt gesponsord door de DA 

drogist aldaar. 

f. Verzoek om bijdrage VVOP voor de 65+ activiteit, is toegezegd. 

Jolanda neemt contact op met Hans Kruijer om naar het 

rekeningnummer te informeren. 

g. Bericht dhr Munniks gemeente Schagen over het paaltje tussen de 

Coppersdelle en de Bergeendstraat 

h. Bericht dhr Munniks gemeente Schagen over het verkeersbord bij 

de ingang van de Coppersdelle 

i. Bericht gemeente Schagen over de aanwezigheid van de 

energiebus op 16 juni 2022 wordt ter kennisgeving aangenomen 

j. Verslag kustoverleg 13 april, ter kennisgeving 

k. VVOP verzoeken bijdrage evenementen   

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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Jaap gaat aan de VVOP vragen om voorafgaand aan de 

organisatie van een evenement het plan voor te leggen zodat er in 

de bestuursvergadering over kan worden gesproken. 

l. De voortgang van de zendmast blijft onduidelijk, wel is de mast 

tbv sirene 1e vd maand die op het dak van Zand tegen Zee stond, 

verplaatst naar ernaast. We vragen ons af waarom dat wel zo 

gemakkelijk kan worden geregeld, en de zendmast telefonie niet. 

Jaap vraagt nogmaals na.  

m. Yvonne zoekt de eerder gemaakte concept flyer op en stuurt die 

aan de andere leden van het bestuur door, ter bespreking volgende 

vergadering.  

 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 17-05-2022 

Worden aangepast op kleine puntjes 

 

4. Evaluatie ALV 24 mei 2022, bespreken concept notulen  

De notulen worden op kleine onderdelen aangepast 

Op aangeven van Frank bespreken we de visie van de DRP op het 

winkelbestand. We zouden graag meer reuring willen. Winkelbestand 

volgt op de woningen, die niet gebouwd worden. Frank doet oproep 

om dit onder de aandacht van de politiek te brengen. We spreken af 

dat Frank een eerste aanzet zal maken voor de verwoording van de 

visie van de dorpsraad op dit onderwerp.  

Piet Groot licht toe dat hij contact heeft met de gemeente over het 

(achterstallig) onderhoud van het groen op het Plein. Verder vertelt 

Piet dat hij zich oriënteert op een rol als bestuurslid van de dorpsraad. 

Hij geeft aan niet echt van vergaderen te houden en van stukken 

lezen. Jolanda legt uit dat dit wel de manier is waarop de dorpsraad 

vorm is gegeven.   

     

5. Structuurvisie Petten/Klankbordgroep / overleg Jelle 

Beemsterboer 25 mei 2022 

Op 28 juni 2022 is er weer een klankbordgroep, deze zal via teams 

plaatsvinden, Sylvia gaat navragen of dit niet fysiek kan. 

  

6. Bestuurszaken (besloten) 

a. Financiën.  

b. Schaduwmail. Besloten wordt dat het dagelijks bestuur elkaars 

mail kan ontvangen  

c. Email adressen van leden, Jolanda blijkt deze grotendeels al te 

hebben, er wordt afgesproken dat zij een lijst hiervan deelt met 
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Sylvia, ten behoeve van een mailinglist, komt in september weer 

op de agenda.  

d. Rol / functie vice-voorzitter. Jaap geeft aan de vergaderingen 

liever niet te leiden, hij voelt zich beter bij een plek als mee-

prater. We denken na over hoe dit het beste vorm kan krijgen. 

Yvonne zou technisch voorzitter kunnen zijn en de vergadering 

kunnen leiden, maar zij kan niet tegelijkertijd de notulen maken. 

   

7. Rondvraag 

 

8. Datum plannen  

 

De volgende bestuursvergadering is dinsdag 12 juli 2022 om 20:00 in 

de DOP, op dinsdag 21 juni gaan we eten bij Zo Gewoon. Mogelijk 

besluiten we dat de vergadering van 12 juli niet door hoeft te gaan. 

De vergadering van 13 september 2022 wordt vervroegd naar 30 

augustus 2022.   

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Notulist: Yvonne van Amelsvoort  Vicevoorzitter: Jaap Martin 
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Dorpsraad Petten Actiepuntenlijst 14-06-2022 

1. Sylvia volgt de ontwikkelingen bij Inclusief Schagen. 

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

ontwikkeling van het kerkje mee in zijn komende overleg met de 

wethouder 

3. Jaap volgt de ontwikkelingen bij de gemeente over het paaltje 

Coppersdelle/Bergeendstraat.  

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

doodlopend verkeer in Nolmerban 

5. Rob neemt contact op met Ron Schaap, met de vraag voor het 

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

6. Jolanda neemt de volgende keer enkele formulieren nieuwe leden 

mee. 

7. Sylvia volgt de ontwikkelingen v.w.b. het postpakketpunt  

8. Frank vraagt Joos als webmaster 

9. Sylvia plaatst de notulen in concept van de ALV van 24 mei jl. in 

september in de Sportflits, als er een webmaster is kunnen de 

notulen ook op de website geplaatst 

10. Jaap gaat aan de VVOP vragen om voorafgaand aan de organisatie 

van een evenement het plan voor te leggen zodat er in de 

bestuursvergadering over kan worden gesproken. 

11. Jaap neemt nogmaals contact op met Ron Tuijn, als hij een 

afscheiding langs de rijplaten bij het botenvak maakt, kan de DRP 

benaderd worden voor een bijdrage in de kosten daarvan. 

12. Laurens brengt zijn informatie over de klankbordgroep en de 

structuurvisie naar Frank. 

13. Sylvia informeert bij Muriël, gemeente ambtenaar die de planning 

van de klankbordgroep organiseert of de bijeenkomst van 28 juni 

fysiek kan plaatsvinden in plaats van digitaal.   

14. Jaap gaat aan de VVOP vragen om voorafgaand aan de 

organisatie van een evenement het plan voor te leggen zodat er in 

de bestuursvergadering over kan worden gesproken. 

15. De voortgang van de zendmast blijft onduidelijk, wel is de mast 

tbv sirene 1e vd maand die op het dak van Zand tegen Zee stond, 

verplaatst naar ernaast. We vragen ons af waarom dat wel zo 

gemakkelijk kan worden geregeld, en de zendmast telefonie niet. 

Jaap vraagt nogmaals na.  
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16. Yvonne zoekt de eerder gemaakte concept flyer op en stuurt die 

aan de andere leden van het bestuur door, ter bespreking volgende 

vergadering.  

17. Email adressen van leden, Jolanda blijkt deze grotendeels al te 

hebben, er wordt afgesproken dat zij een lijst hiervan deelt met 

Sylvia, ten behoeve van een mailinglist, komt in september weer 

op de agenda. 

18.  Frank doet oproep om het teruglopende winkelbestand onder de 

aandacht van de politiek te brengen. We spreken af dat Frank een 

eerste aanzet zal maken voor de verwoording van de visie van de 

dorpsraad op dit onderwerp. 

19. Sylvia informeert bij Piet Groot of de dorpsraad in deze vorm wel 

bij hem past. 

20. Sylvia, Jaap en Jolanda regelen toegang elkaars mailbox.  


