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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 15-11-2022, in de DOP 

 

 

Aanwezig: Jaap Martin (voorzitter), Frank Schrijvers, Rob Overtoom, 

Jolanda Ottenbros en Sylvia Klok 

 

Gasten: Harry Piket; steun fractielid PvdA 

Thildy van Diepen-Rampen; steun fractielid Jess Lokaal  

Ciska Boersma; aspirant-lid DRP  
 

1. Opening 

a. Vaststellen agenda 

b. Welkom gasten; Harry Piket zal Helga Wagemaker voortaan 

vervangen, zij gaat namelijk verhuizen uit de Gemeente Schagen.  

2.  Ingekomen stukken/mededelingen/uitgaande stukken 

• Het vergaderschema voor 2023 wordt doorgenomen 

• Jaap meldt dat hij samen met Sylvia aanwezig was op de borrel 

van de VVOP op 29 oktober jl. 

a. Begroting gemeente Schagen, ontvangen op 05-10-2022 wordt ter        

kennisgeving aangenomen 

b. Verkeersbesluit Zuiderhazedwarsdijk wordt ter kennisgeving 

aangenomen 

c. Uitnodiging lunchsessie Kernenergie 25-11-2022; Jaap en Rob 

zullen aanwezig zijn 

d. Uitslag rondvraag bij andere dorpsraden over gebruik/nut 

website; de conclusie wordt getrokken dat we geen nieuwe 

website gaan laten maken, maar wel actiever moeten worden op 

Facebook en in de Sportflits 

e. Enquête speelbeleid gemeente Schagen; omdat de sluitingsdatum 

inmiddels gepasseerd is, hebben we hier niets mee gedaan. 

f. Informatieavond vergunningsproces PALLAS 16-11-2022 in de 

Watersnip; Rob zal hierbij aanwezig zijn 

g. Status zendmast; Jaap geeft aan meerdere malen geprobeerd te 

hebben contact met Margreet Zonneveld (gebiedscoördinator) te 

krijgen, dit lukt helaas niet, Margreet is slecht te bereiken. 

 

3.  Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 11.10.2022 in concept.  

De notulen worden (met een paar taalkundige aanpassingen) 

goedgekeurd. Actiepunten worden doorgenomen en aangepast.  

Naar aanleiding van de notulen meldt Rob dat hij namens DRP aanwezig 

was op de herdenking ter gelegenheid van de 5de jubileum van de 
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onthulling van het KX-B monument. Rob meldt dat er rond de 20 

kransleggers waren nadat burgemeester Van Kampen een toespraak 

hield. 
 

4. Website, Facebook en infoborden bijwerken 

Inmiddels zijn we erover uit dat we geen nieuwe website gaan laten 

bouwen. Omdat de huidige website verouderd en niet overzichtelijk is, 

moeten we er op korte termijn mee aan de slag. Jolanda geeft aan dat zij 

contact met Marieke gaat opnemen, om te vragen hoeveel tijd het 

bijhouden van de site zal kosten. Mocht dit niet al teveel inspanning 

opleveren, dan wil Jolanda deze taak op zich gaan nemen. Sylvia oppert 

dat de vrouw van Frank de Facebookpagina kan gaan bijhouden, dat 

heeft ze tenslotte aangeboden. Jolanda geeft aan dat dit door iemand van 

het bestuur gedaan moet worden, dus gaat ze kijken of ze deze taak ook 

op haar kan nemen. We hopen dat er snel vorderingen op dit gebied 

komen, op dit moment is DRP redelijk onzichtbaar. 

 

5. Noodopvang asielzoekers Petten  

Jaap vraagt of iemand (eventuele negatieve) geluiden vanuit het dorp 

gehoord heeft, nu het tentenkamp geopend is. Tot nu zijn er weinig 

opmerkingen vernomen. Rob is op bezoek geweest om kleding en een 

skateboard aan te bieden. Ook heeft hij aangeboden om badminton op te 

starten. Daar is nu nog geen behoefte aan. We blijven eventuele 

ontwikkelingen volgen.  

 

6.   Huisartsenpraktijk Stolpen 

DRP is in principe niet tegen dit voorgenomen plan, al is het wel heel erg 

belangrijk dat het OV vanuit Petten voor die tijd goed geregeld is. Ook is 

het belangrijk dat de medicijnen aan huis geleverd gaan worden. Jaap 

gaat bij het DOP informeren hoe deze groep over de plannen denkt. 

Verder zal hij contact opnemen met de andere betrokken dorpsraden om 

samen een brief op te stellen voor de gemeente Schagen. Wordt vervolgd.  

7.  Status voetpad Zuidehazedwarsdijk  

We vragen ons af wat nu de status is, omdat er nog geen activiteiten zijn 

waargenomen bij het voetpad dat langs de woning van Ron Pijnenburg 

loopt. Jaap geeft aan dit te zullen opnoemen bij het aankomende gesprek 

(samen met Frank, donderdag 17 november) met de gemeente Schagen. 

Mocht hier op dat moment geen gelegenheid voor zijn, dan zal hij dit in 

een brief aan de gemeente gaan vragen.  
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8. Buurtbus  

Jaap heeft contact met Arthur van Weteringen, verantwoordelijk voor de 

Buurtbus in gemeente Schagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er 

nieuwe bussen komen die ook over de vlotbruggen kunnen. Zo kan 

Petten in de “routing” opgenomen worden. Nu er plannen zijn om de 

huisartsenpraktijk te verhuizen naar De Stolpen, wordt dit echter een  

noodzaak. We zullen Arthur van Wetering uitnodigen om bij onze 

volgende vergadering aanwezig te zijn.  

9. Bestuurszaken (besloten) 

 a. Financiën; de saldi van DRP zijn positief 

            b. Er is een aanvraag van Piet Breed voor een bijdrage voor de    

Volksspelen tijdens de kermis van 2022 binnengekomen. De 

penningmeester oppert twee maal € 250,-. De rest van het bestuur wil 

eerst een begroting/kostenoverzicht inzien, dit hebben we tenslotte kort 

geleden met elkaar afgesproken. Jolanda gaat informeren bij Piet.  

Op Facebook (van Petten) werd er opgeroepen om de Sinterklaasintocht 

financieel bij te staan. Wij willen ook iets bijdragen. Sylvia zal het 

mailadres van Mariëlle Veldman aan Jolanda doorgeven, zodat ze contact 

met haar kan opnemen. Ook is er een bijdrage aangevraagd door de 

VVOP. In december komt er een ijsbaan op het plein. We spreken af       

€ 150,00 over te maken. 

            c. We besluiten het punt over hoe het “2-euro”-budget te besteden 

door te schuiven naar de volgende vergadering. Wel vragen we alle 

bestuursleden om na te denken over een leuke “blijvende” investering 

voor het dorp.  

            d. Attentie oud-bestuursleden (i.v.m. ziekte); Jaap gaat contact 

met Eric Stam opnemen om te vragen hoe het met Greet Andriesse (oud-

voorzitter) gaat en dan een bloemetje voor haar regelen. Ook zal Jaap een 

attentie voor Laurens regelen. 

  e. Bouwplannen Petten; naar aanleiding van een mailwisseling 

tussen Frank en de Gemeente Schagen, komt er een gesprek. Deze zal 

plaatsvinden op donderdag 17 november, samen met Jaap. Frank 

overhandigt ons de uitgeprinte versie. Voorop staat dat er nu eens een 

concreet plan komt voor de woningbouw in Petten, zodat we daarmee 

door kunnen.  
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10. Rondvraag 

We zijn benieuwd wat nu de status van “Petten Plaza” is. Wanneer gaat 

de bouw beginnen? Jaap zegt toe om contact op te nemen met Jan 

Kramer.  

We danken Ciska voor haar aanwezigheid. Ze geeft aan dat we haar de 

volgende vergadering wederom mogen uitnodigen.     

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 13 december 2022 in 

de DOP om 20 uur.  

Met vriendelijke groeten, 

    Notulist: Sylvia Klok  Voorzitter: Jaap Martin  
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Dorpsraad Petten Actiepuntenlijst 15 november 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 december weer op de agenda. 

5. Kathy Boomstra uitnodigen voor de DRP van maart 2023 

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

doorgegaan. Nu komt een nieuwe uitnodiging in 2023. Sylvia 

informeert nog een keer bij Gemeente Schagen 

7. We volgen de uitkomst van het stedenbouwkundig onderzoek 

locatie tegenover de fysio. 

8. Communicatie van bestuursleden. 

9. Bouwplannen blijven hoog op de agenda 

10. Jaap gaat betrokken dorpsraden contacten v.w.b. de voorgenomen 

plannen huisartsenpraktijk 

11. Jolanda gaat Marieke vragen over website en Facebook 

12. Arthur van Weteringen wordt uitgenodigd voor de volgende 

vergadering 

13. Sylvia neemt contact op met PostNL omdat de postpakket-

automaat vaak dienst weigert 

14. Vergaderdata 2023 verspreiden over gemeenteraadsleden; Sylvia 

15. Jolanda gaat contact opnemen met Mariëlle Veldman en Piet 

Breed over bijdragen vanuit DRP 

16. Jaap blijft proberen om contact te krijgen met Margreet Zonneveld 

17. Jaap zal contact opnemen met Jan Kramer 

18. Punten die niet in het gesprek van 17 november tussen Frank, Jaap 

en Gemeente Schagen aan bod komen, zullen per brief gesteld 

gaan worden. Jaap zal dan een opzet maken en ter goedkeuring 

aan ons allen versturen 

19. Jaap gaat ook na wat de status van het voetpad bij de 

Zuiderhazedwarsdijk is 

20. Jaap gaat informeren bij Hans Kruijer over een kerstboom op het 

plein, die werd elk jaar geplaatst  

 

 

 


