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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 11-10-2022 in de DOP  

 
Aanwezig: Yvonne van Amelsvoort (Vicevoorzitter), Rob Overtoom, 

Frank Schrijvers, Jolanda Ottenbros 

 

Afwezig: Jaap Martin, Sylvia Klok    

 

Gasten: Marjan van Kampen (Burgermeester),   

 Debby Burger (CDA), Lars Dignum (Jess Lokaal), 

 Hans Horn (D66), Margreet Zonneveld 

(gebiedscoördinator) Silvia Blom (harddraverij) 

 

Afwezig: Roger Moonen      

 

1. Opening. 

a. Vaststellen agenda  

b. Welkom aan alle gasten 

                                    

 

Als eerste krijgt Silvia de gelegenheid om uiteen te zetten waarom 

de harddraverij een subsidie verzoek heeft gedaan bij de 

Dorpsraad Petten. Door de corona heeft het evenement 2 jaar niet 

plaats kunnen vinden, maar er zijn wel doorlopende kosten 

geweest. Het begrotingstekort voor dit jaar is ruim €600,= 

Silvia zal worden geïnformeerd wat de hoogte gaat wordt van de 

subsidiebijdrage. 

 

 

 

2. Ingekomen stukken/mededeling    

  

a. Opvang 225 asielzoekers terrein Scholten en Zeeman 

 

Hiervoor is burgemeester Marjan van Kampen gekomen om een 

uitleg te geven hoe het e.e.a. is verlopen. De brief die persoonlijk 

door Jaap is gebracht bij het gemeentehuis is niet schriftelijk 

beantwoord. 

Het voorstel is dit nu mondeling te beantwoorden / door te 

nemen. 

 

Voorzitter: 

J. Martin 

 

Secretaris: 

S.A. Klok 

Westeerdelle 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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Als eerste wordt aangegeven dat veel inwoners van Petten zich 

onvoldoende hebben gerealiseerd dat het een inloopavond was en 

geen presentatie vanuit de gemeente. 

De gemeente heeft juist voor een inloopavond gekozen zodat de 

inwoners zelf in gesprek konden gaan met de verschillende 

deskundigen. Juist door de vorm van een inloopavond heeft 

iedereen de gelegenheid gehad om vragen te stellen en zijn 

woordje te doen. Achteraf was het misschien beter geweest als de 

burgermeester een ieder welkom had geheten en daarna het 

programma van start van gegaan. 

 

Eind oktober wordt op de locatie nog een gelegenheid geboden 

om langs te komen zodat alle inwoners kunnen zien hoe het is 

geworden en hoe de 225 asielzoekers worden opgevangen.  

Iedereen die zijn email heeft achter gelaten krijgt een persoonlijke 

uitnodiging, maar iedereen is welkom. De uitnodiging wordt ook 

via de Sportflits gedaan. 

 

Het besluit opvang asielzoekers op locatie voormalig HHNK is 

genomen door de burgermeester. Ook het college, de raad of wie 

dan ook heeft geen inspraak gehad, dat is niet mogelijk bij dit 

soort besluiten.  

 

Alleen asielzoekers uit conflictgebieden zullen hier worden 

gehuisvest, behalve mensen uit Oekraïne (zij volgen een andere 

procedure). 

 

Op de locatie zal een locatiemanager aanwezig en bereikbaar zijn. 

De inwoners van Petten kunnen ook bij die locatiemanager 

terecht als er problemen zijn. 

 

Er zullen 2 zorgmedewerkers aanwezig zijn, zodat de eerste zorg 

voor de asielzoekers gedekt is. 

De kinderen van de asielzoekers gaan niet naar school. 

 

Het is de bedoeling dat per 1 januari 2023 de noodopvang wordt 

geregeld door de COA. 

De burgermeester heeft aan de veiligheidsregio doorgegeven dat 

de grond mogelijk is vervuild. Tevens zal ze de veilheidsregio 

melden dat asielzoekers vaak niet kunnen zwemmen, dat kan 
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zeker een probleem worden als ze langer van deze opvang 

gebruik moeten maken (de zomermaanden). 

b. Voornemen nieuwe huisartsenpraktijk Stolpen 

Probleem; de locatie is vanuit allerlei dorpen in de omgeving 

slecht bereikbaar. 

We zullen ons hierover met de verschillende dorpsraden moeten 

beraden. 

De gemeente staat achter het plan van de huisartsenpraktijk in de 

Stolpen. 

 

c. Verzoek aanwezigheid herdenking 17 oktober 2022 

Rob gaat als dorpsraad Petten vertegenwoordiger naar deze 

herdenking. 

 

3. Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 30-08-2022 concept 

a. Is akkoord 

 

4. Website bijwerken 

Dit schuift door naar de vergadering van november. Hopelijk kan hier 

iemand mee aan de slag gaan.  

 

5. Bestuurszaken (besloten) 

Alle gasten worden bedankt voor hun aanwezigheid en verlaten de 

vergadering. 

a. Financiën, de incasso’s en de acceptgiro’s voor de contributie 

zijn gedaan. 

b. De subsidie die wordt bijgedragen aan de harddraverij wordt 

vastgesteld op € 325,= 

c. Bouwplannen Petten blijft op de agenda staan. 

 

6. Rondvraag 

Hoe gaan we om met de communicatie van bestuursleden namens de 

dorpsraad. Dit komt als actiepunt voor de volgende vergadering 

 

De volgende bestuursvergadering is dinsdag  8 november 2022 

om 19:45 in de DOP 

 

 

Notulist: Jolanda   Vicevoorzitter: Yvonne  
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Dorpsraad Petten Actiepuntenlijst 11 oktober 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. Rob wil de borden zelf rechtzetten. Jolanda biedt aan om mee te 

helpen. 

4. Mailinglist: komt in november weer op de agenda. 

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

6. Jaap stelt voor op de eerstvolgende vergadering een inventarisatie 

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

Pettemers.  

7. Kathy Boomstra uitnodigen voor de DRP van maart 2023 

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

doorgegaan. Nu komt een nieuwe uitnodiging in 2023. 

9. We volgen de uitkomst van het stedenbouwkundig onderzoek 

locatie tegenover de fysio. 

10. Jaap gaat navragen bij de dorpsraad van Warmenhuizen/St 

Maartensbrug hoe zij op de investering voor de website 

terugkijken 

11. Website upgrade of hoe gaat het aangepakt worden 

12. Kathy stuurt de uitnodiging “Foto van de wijk” nogmaals aan 

Sylvia 

13. Communicatie van bestuursleden. 

14. Bouwplannen  

 


