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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 30-08-2022, in de DOP 

 

 

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

Rob Overtoom, Yvonne van Amelsvoort (notulist),  

Jolanda Ottenbros 

 

Gasten:  Ron Zut, raadslid JESS Lokaal 

Harry Piket, steun fractielid PvdA 

Kathy Boomstra, projectleider verduurzaming woning 

gemeente Schagen 
 

1. Opening 

a. Aan de agenda wordt als pun 6 a de verbouwing van de DOP 

toegevoegd en als punt 6 b een presentatie van Kathy Boomstra 

over het uitvoeringsprogramma duurzaamheid/milieu. 

b. De gasten stellen zich voor, de leden van het bestuur van DRP 

stellen zich voor. Jaap licht de huidige stand van zaken in Petten 

toe, met name alle stagnerend bouwplannen en het magere winkel 

en horeca-bestand. De ambitie van DRP op het gebied van wonen 

en andere vormen van impuls in Petten wordt toegelicht. Ambitie 

en enthousiasme is nodig voor de gewenste groei. Samenwerking 

met raad en college vinden we heel belangrijk. Jaap brengt het 

voornemen te komen tot een uitruil van gronden HHNK en 

sportvelden onder de aandacht. Bedoeling is dat er meer gebouwd 

zal worden voor jongeren en ouderen. 

 

2 Ingekomen stukken/mededelingen  

a. Jaap volgt het onderwerp buurtbus. 

b. portefeuilleverdeling gemeente Schagen wordt ter kennisgeving 

aangenomen. Voor Petten zou Simco Kruijer de beste 

gesprekspartner zijn. 

c. bedankje voor bijdrage NK makrelenroken wordt ter 

kennisgeving aangenomen. 

d. Jaap en Frank hebben een verslag gemaakt van de bijeenkomst 

van 13 juli jl. in gesprek met de burgemeester, mevrouw Van 

Kampen 

e. bericht van de huidige gebiedscoördinator Margreet Zonneveld 

over de zendmast en woningen omgeving Bellisstraat. 

f. kustbus heeft een succesvol seizoen achter de rug 

g. gemeente Schagen gaat extra beplanting aanbrengen rondom het 

fitpark speeltuin Bergeendstraat/Jan van Gentstraat 
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h. de parkeermaatregelen in de Jan van Gentstraat zijn bevestiging 

van bestaande regels. Liggen ter zienswijze. 

i. Alle dorpsraden van de gemeente Schagen zijn uitgenodigd voor 

een bijeenkomst op dinsdag 4 oktober. Jaap vraagt of een ieder wil 

nadenken over het bijwonen daarvan. Een verzoek van het College 

om in overleg te gaan met DRP op 25 oktober 2022 is beantwoord, 

vanwege de afwezigheid van Jaap is 8 november voorgesteld.  

 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 12.07.2022 in concept.  

De notulen worden goedgekeurd. Actiepunten worden doorgenomen en 

aangepast.  

Naar aanleiding van de notulen kondigt Jaap aan dat hij een brief gaat 

opstellen aan het College en de Raad. Harry Piket oppert daarnaast in te 

spreken tijdens een raadsvergadering. 

Naar aanleiding van de notulen geeft Yvonne aan dat het bouwteam het 

idee van plaatsen van de zendmast op het dak van de reddersloods heeft 

afgewezen. 
 

4. Petten Plaza en woningbouw 

Op 31 augustus zou de termijn om beroep in te stellen verstrijken, voor 

zover bekend is er nog geen beroep ingesteld. 

Jaap en Frank hebben op 31 augustus samen met Marieke een gesprek 

met de heren Scholten en Zeeman (grondeigenaren HHNK)  

 

We bespreken de locatie tegenover de fysio. De gemeente is nu bezig 

daar een stedenbouwkundig onderzoek te doen.  

 

We vragen ons af of het zinvol is om andere kansrijke locaties te 

benoemen aks inbreilocaties bij de gemeente. Genoemd worden: 

Avondgloren, de grasvelden in de Eriksstraat en de hoek 

Bergeendstraat/Noordzeestraat. Jaap neemt dit mee in zijn brief aan 

College en Raad. Ook over dit onderwerp zou inspreken bij de Raad een 

mogelijkheid kunnen zijn. 

 

5 website en flyer Dorpsraad Petten 

Sylvia heeft twee offertes binnen die beiden ongeveer hetzelfde bieden 

en ook ongeveer hetzelfde aan investering met zich mee brengen. We 

bespreken de wenselijkheid van een nieuwe website en de omvang van 

de investering. We kunnen er alleen “eigen” middelen voor gebruiken en 

niet het 2 euro budget van Schagen. Jaap gaat navragen bij de dorpsraad 

van Warmenhuizen/Sint Maartensbrug hoe zij op de investering 
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terugkijken. Het besluit wordt geagendeerd voor de vergadering van 11 

oktober.  

 

 

6 Infoborden 

Jaap heeft een mooie folder voor digitale informatieborden en neemt 

hierover contact op met de Watersnip/de VVOP.  

6.a Verbouwing DOP 

Voorzitter DOP heeft hierover recent contact gehad met wethouder 

Quint. DRP stelt zich verder afwachtend op. 

6b. Presentatie Projectleider Duurzaamheid  

Kathy Boomstra presenteert haar uitvoeringsprogramma. De gemeente 

Schagen heeft besloten op 4 sporen in te zetten. Spoor A is de 

gemeentebrede besparingsaanpak, spoor B de grondige isolatieaanpak 

kansrijke buurten. Daarnaast lopen er ook nog Spoor C een pilot 

aardgasvrij en Spoor D een Onderzoek kansen warmtenet. 

Kathy is bezig met Spoor B en Petten West is een van de (9) kansrijke 

buurten die voor deze aanpak mogelijk in aanmerking komt. E.e.a. hangt 

ook af van hoe de huiseigenaren er tegenaan kijken. Er moet wel 

draagvlak zijn. Daarnaast moet er uiteraard ook financiële ruimte zijn bij 

de bewoners. Kathy heeft met een energie-bus op het Plein gestaan, nu is 

zij op zoek naar andere manieren om in contact te komen met de 

bewoners. Op 6 september zal zij de huiseigenaren een brief sturen en op 

13 september komt er een aanbod voor collectieve inkoop gevelisolatie. 

Voor Spoor C zou de Nolmerban mogelijk een goede optie zijn. Een 

projectleider voor dit Spoor wordt nog gezocht.  

Kathy stuurt de uitnodiging “Foto van de Wijk” nogmaals aan Sylvia.  

Over 6 maanden vragen we Kathy nogmaals langs te komen bij DRP om 

te horen hoe de stand van zaken is.   
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We bespreken andere mogelijkheden om in contact te komen met 

bewoners. Bv via het binnenkort te organiseren Huttendorp van de Keet 

of via bijeenkomsten van Burendag.  

7. Bestuurszaken (besloten) 

We bespreken de onderwerpen financiën, voorwaarden subsidieaanvraag 

en bijdragen VVOP in samenhang met elkaar. We besluiten over het 2 

euro budget in de vergadering en het besluit van iedere uitgave wordt 

daarmee in de notulen vastgelegd. Koningsdag heeft dit jaar 250 euro 

ontvangen, de 65plus activiteit van de VVOP 300 euro, het festival 

Petten op Stoom krijgt 250 euro, evenals het Theaterweekend 250 euro 

en het Korenfestival 250 euro. Daarmee heeft de VVOP dit jaar 1300 

euro ontvangen. Voor 2023 zal de VVOP de aanvraag voorafgaand aan 

het seizoen gaan doen en zal in de vergadering van DRP komen 

toelichten wat het plan is.  

Het NK makrelenroken had al een toezegging van 250 euro gehad.  

     

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 11 oktober 2022 in de 

DOP om 20 uur.  

Met vriendelijke groeten, 

    Notulist: Yvonne van Amelsvoort  Voorzitter: Jaap Martin  
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Dorpsraad Petten Actiepuntenlijst 30 augustus 2022 

1. Sylvia volgt de ontwikkelingen bij Inclusief Schagen. 

2. Vraag naar verdere ontwikkeling van het kerkje mee in brief Jaap 

aan College en Raad, evenals inbrei-locaties woningbouw en 

zendmast problematiek. 

3. Jaap volgt ontwikkelingen strooi route/paaltje 

Coppersdelle/Bergeendstraat 

4. Rob vraagt na bij Lorenzo Jongkind over rechtzetten 

informatieborden  

5. Sylvia plaatst notulen van afgelopen ALV in de Sportflits in 

september 

6. Mailinglist: komt in september weer op de agenda 

7. Sylvia, Jolanda en Jaap regelen toegang elkaar mailbox 

8. Jaap stelt voor op de eerstvolgende vergadering een inventarisatie 

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

Pettemers. 

9. Kathy Boomstra uitnodigen voor de DRP van maart 2023 

10. Een ieder denkt na over het bijwonen van de 

dorpsradenbijeenkomst van 4 oktober. Een verzoek van het 

College om in overleg te gaan met DRP op 25 oktober 2022 is 

beantwoord, vanwege de afwezigheid van Jaap is 8 november 

voorgesteld. 

11. Jaap en Frank hebben op 31 augustus samen met Marieke een 

gesprek met de heren Scholten en Zeeman (grondeigenaren 

HHNK) 

12. We volgen de uitkomst van het stedenbouwkundig onderzoek 

locatie tegenover de fysio. 

13. Jaap gaat navragen bij de dorpsraad van Warmenhuizen/Sint 

Maartensbrug hoe zij op de investering voor de website 

terugkijken. 

14. Besluit over de website op agenda 11 oktober zetten 

15. Jaap heeft een mooie folder voor digitale informatieborden en 

neemt hierover contact op met de Watersnip/de VVOP 

16. Kathy stuurt de uitnodiging “Foto van de Wijk” nogmaals aan 

Sylvia.  

17. Jolanda maakt geld over aan VVOP 

 

 

 


