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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 12-07-2022, in de DOP 

 

 

Aanwezig: Jaap Martin (voorzitter), Sylvia Klok, Frank Schrijvers, 

Rob Overtoom, Yvonne van Amelsvoort (notulist)   

 

Afwezig:  Jolanda Ottenbros 

 

Gasten:  Debby Burger, raadslid CDA 

Helga Wagemakers, steun fractielid PvdA 

Lars Dignum, fractievoorzitter JESS lokaal 
 

1. Opening 

De gasten stellen zichzelf voor. De raadsleden vinden het belangrijk 

om te horen wat er speelt in de kernen van de gemeente Schagen en 

schuiven daarom graag zo vaak mogelijk aan bij dorpsraad 

vergaderingen. We bespreken de nieuwe portefeuilleverdeling van de 

collegeleden. De burgemeester heeft participatie nu in haar pakket 

gekregen, waaronder contact met de dorpsraden. Frank en Jaap. 

hebben op 13 juli een gesprek met haar. We hebben ook aan de heer 

Kruijer gevraagd om de tweemaandelijkse gesprekken zoals die 

werden gevoerd tussen Dorpsraad en de heer Beemsterboer, te 

continueren. Er zijn heel veel ontwikkelingen in Petten en ook veel 

gewenste ontwikkelingen. We bespreken strand, Petten Plaza, Hotel 

Corfwater, de gewenste woningbouw, terrein HHNK etc. Uit de 

enquete die is gehouden door de DRP is gebleken dat een groot deel 

van de Pettemers enthousiast is over meer ontwikkelingen in Petten. 

Ten aanzien van Petten Plaza hebben we gehoord dat er een uitspraak 

is geweest die de bezwaarmakers in het ongelijk heeft gesteld. De 

bezwaarmakers kunnen eventueel nog in beroep gaan bij de Raad van 

State. We bespreken de eerder aan de orde geweest zijnde wens van 

de gemeente Schagen om het terrein van het HHNK te gebruiken 

voor tijdelijke woningen voor Oekraiense vluchtelingen. Delocatie in 

Petten is afgevallen. De crisisopvang wordt nu onderzocht op de drie 

andere locaties, maar er is al gebleken dat toch een complete 

omgevingsvergunning moet worden afgegeven, daarmee wordt het 

traject veel gecompliceerder. 

 

We spreken af dat Sylvia de uitkomsten van de enquete opzoekt en 

deze door stuurt aan de raadsleden. 

 

Voorzitter: 

J. Martin 

 

Secretaris: 

Sylvia Klok 

 Westerdelle 1, 1755 RD Petten 

Telefoon  06-82360855 

 

Rabobank:   

NL 61 RABO 0311 5070 85 

 

KvK:  40637371 

 

Email: 
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Frank geeft aan dat hij de rol van de gemeente als veel te afwachtend 

en passief ervaart. Ook is er last van het grote verloop in het 

personeelsbestand. 

 

a. Als agendapunt 6 b wordt toegevoegd de subsidie aanvraag voor 

het NK makrelenroken. 

 

 

2 Ingekomen stukken/mededelingen  

a. afscheid Nop van Warmerdam wordt ter kennisgeving 

aangenomen, Jaap en Frank informeren bij de burgemeester tijdens 

hun gesprek. 

b. Nieuwe wethouders verdeling gemeente Schagen: ter 

kennisgeving 

c. Prioritering nieuwe initiatieven woningbouw gemeente Schagen. 

In de lijst om te komen tot prioritering staat geen enkel project in 

Petten, dus dat zier er zeer ongunstig uit. In omliggende 

woonkernen wordt flink gebouwd maar niet in Petten. 

d. Resultaten onderzoek ambtelijke organisatie gemeente Schagen: 

ter kennisgeving 

e. Voor de te plaatsen postpakketten automaat is een 

omgevingsvergunning aangevraagd 

f. Piet Heneweer heeft zijn idee voor een Noordkop Hopper weer in 

de publiciteit gebracht. Daarnaast heeft Arthur van Wateringen, 

de coördinator van de buurtbus aangegeven dat de aankoop van 

een bus die wel geschikt is om over de vlotbruggen heen te rijden, 

mogelijk vervroegd zou kunnen worden. Helga geeft aan dat zij 

weet dat wethouder Heddes op korte termijn overleg heeft met de 

provincie, onder meer over dit onderwerp en zij zal dit onderwerp 

nogmaals bij hem onder de aandacht brengen. Jaap stelt voor op 

de eerstvolgende vergadering een inventarisatie op de agenda te 

zetten naar de behoefte aan buurtbus vervoer bij Pettemers. 

g. Het bericht van Hans Plugge wordt ter kennisgeving aangenomen 

h. Nagekomen: de aankondiging van de renovatie Eriksstraat en ir 

de Vassystraat, de aankondiging van de plaatsing van 2 laadpalen 

aan de Spreeuwendijk, bericht van gemeente Schagen dat 

Klankbordgroep van 26 juni niet is doorgegaan, bericht dat een 

overzicht aanleveren van het aantal openstaande Fixi’s niet 

mogelijk is, brief van gemeente Schagen met vraag of er 

activiteiten worden georganiseerd die mogelijk ook leuk zijn voor 

kinderen van Oekraiense vluchtelingen (Sylvia geeft het 
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Huttendorp in september door en het Straattekenen in 

juli/augustus en het brandweerspuiten op 8 augustus)  

   

 

 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 14.06.2022 in concept.  

De notulen worden goedgekeurd. Actiepunten worden doorgenomen en 

aangepast.  

Naar aanleiding van de notulen vraagt Debby of de zendmast niet op het 

dak van de nieuwe reddersloods kan worden geplaatst. Yvonne neemt dit 

idee mee naar het bouwteam.  
 

4. Petten Plaza 

Er zou een uitspraak zijn geweest en we wachten het vervolg af. We 

bespreken het idee van een charme offensief. Jaap en Frank nemen 

daarnaast het idee mee om een meer actieve rol aan de gemeente te geven 

door bijvoorbeeld bemiddeling of mediation voor te stellen.   

 

5 Flyer Dorpsraad Petten 

Sylvia vraagt aan de bouwer van de website of die daar ideeën over heeft 

 

6 Bestuurszaken (besloten) 

We besluiten de aanvraag van de VVOP voor dit jaar als maatwerk te 

behandelen omdat deze aanvraag nu niet aan de voorwaarden voldoet. 

Aan het eind van het jaar zullen we deze aanpak evalueren en voor 

volgend jaar gaan we in overleg met de VVOP hierover en we denken 

daarnaast na over aanpassing van de voorwaarden. Jaap stuurt bericht aan 

de VVOP dat de komende braderieën niet ook nog kunnen worden 

gesubsidieerd. Het NK Makreelroken subsidiëren we met een bedrag van 

€ 250,-. De 2-euro subsidie staat opnieuw in het collegeakkoord, dus zal 

de komende jaren ook worden verstrekt. 

We besluiten een nieuwe – meer toegankelijke – website te laten bouw, 

Sylvia neemt hiervoor contact op met een website bouwer. Als er een 

nieuwe website is gebouwd, is Joos Schrijvers bereid om deze te beheren 

als webmaster. 

We bespreken de eerste aanzet verwoording visie Dorpsraad op het 

teruglopend winkelbestand die Frank heeft geschreven. De wens is 
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vooral een betere en meer gestructureerde samenwerking met de 

gemeente. Daarvoor moet kritisch gekeken worden naar de beide 

klankbordgroepen. Frank en Jaap brengen dit in tijdens hun overleg met 

de burgemeester.  

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 30 augustus 2022 in 

de DOP om 20 uur. Het afscheidsetentje voor Sijbrand, Marieke en 

Laurens is op 23 augustus.   

 

Met vriendelijke groeten, 

    Notulist: Yvonne van Amelsvoort  vice voorzitter: Jaap Martin  
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Dorpsraad Petten Actiepuntenlijst 12 juli 2022 

1. Sylvia volgt de ontwikkelingen bij Inclusief Schagen. 

2. Jaap en Frank vraag naar verdere ontwikkeling van het kerkje mee 

naar de burgemeester 

3. Jaap volgt ontwikkelingen paaltje Coppersdelle/Bergeendstraat 

4. Jaap volgt ontwikkelingen bord doodlopende weg Coppersdelle. 

5. Rob vraagt nogmaals na bij Ron Schaap over rechtzetten 

informatieborden  

6. Jolanda neemt volgende keer enkele formulieren nieuwe leden 

mee 

7. Sylvia plaatst notulen van afgelopen vergaderingen in de Sportflits 

in september 

8. Sylvia informeert naar kosten bouwen website bij website bouwer 

9. Jaap heeft contact met de VVOP 

10. Jaap neemt nogmaals contact op met Ron Tuijn over afscheiding 

rijplaten botenvak 

11. Yvonne neemt het idee van de plaatsing van de zendmast op het 

dak van de reddersloods mee naar het bouwteam. 

12. Mailinglist: komt in september weer op de agenda 

13. Sylvia, Jolanda en Jaap regelen toegang elkaar mailbox 

14. We spreken af dat Sylvia de uitkomsten van de enquete 

woningbouw in Petten opzoekt en deze door stuurt aan de 

raadsleden. 

15. Jaap stelt voor op de eerstvolgende vergadering een inventarisatie 

op de agenda te zetten naar de behoefte aan buurtbus vervoer bij 

Pettemers.  

16. Helga geeft aan dat zij weet dat wethouder Heddes op korte 

termijn overleg heeft met de provincie, onder meer over dit 

onderwerp en zij zal dit onderwerp nogmaals bij hem onder de 

aandacht brengen. 

17. brief van gemeente Schagen met vraag of er activiteiten worden 

georganiseerd die mogelijk ook leuk zijn voor kinderen van 

Oekraiense vluchtelingen: Sylvia geeft het Huttendorp in 

september door en het Straattekenen in juli/augustus en het 

brandweerspuiten op 8 augustus.  

18. Jaap stuurt bericht aan de VVOP dat de komende braderieën niet 

ook nog kunnen worden gesubsidieerd.  

19. Het NK Makreelroken subsidiëren we met een bedrag van € 250,-. 

Sylvia geeft dit door aan de aanvrager 
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20. Frank en Jaap brengen de wens om beter samen te werken in 

tijdens het overleg met de burgemeester 

 

 

 

 


