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Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad 13 december 2022 

in de DOP 

 

 

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

Yvonne van Amelsvoort (notulist), Ciska Boersma 

(aspirant-lid) 

 

Afwezig:  Jolanda Ottenbros, Rob Overtoom, Margreet Zonneveld 

 

Gasten:  Harry Piket, steunfractielid PvdA 

Willem van Veen, wijkagent 

Arthur van de Wateringen, steunfractielid Seniorenpartij 

en voorzitter Buurtbusvereniging Oud Zijpe 

Bas Slijkerman, gemeente Schagen 

Piet Groot, initiatiefnemer bewonersinitiatief vergroening 

Plein 1945  

Thildy van Diepen, steunfractielid JESSLokaal 

Debby Burger, raadslid CDA 
 

1. Opening 

Welkom aan alle gasten 

Als punt 8 a wordt aan de agenda toegevoegd het burgerinitiatief van 

Piet Groot, plantenvak Plein 1945 

 

2 Ingekomen stukken/mededelingen  

a. Jaap en Rob zijn aanwezig geweest bij een lunchbijeenkomst van 

Pallas op 25 november 2022 

b. Het aangekondigde collegebezoek zal nu plaatsvinden op 24 

januari 2023. 

c. Het stuk dat Harry Piket namens de PvdA heeft doorgestuurd 

over de OV knelpunten in Petten wordt gecombineerd met 

agendapunt 8 (buurtbus). 

d. Enquete speelplekken 500 keer ingevuld, dit is voldoende, wordt 

voorgezet 

e. Speelplaats Bergeendstraat, is doorgestuurd 

f. Intrekken verkeersbesluit Noorderhazedwarsdijk. Jaap vraagt na 

hoe of wat bij Margreet Zonneveld of bij Sander Kunst 

(ambtenaar verkeerszaken) 

g. Ciska, Sylvia en Jaap gaan op 21 december 2022 naar een 

bijeenkomst in Zo Gewoon, volgend op bezoek CdK aan de 

CrisisNoodOpvang (CNO) 

Voorzitter: 

J. Martin 

 

Secretaris: 

S.A. Klok 

 ZG Petten 

Telefoon  06-15164268  

 

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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h. Het verslag van de bijeenkomst voor Dorpsraden d.d. 15 

november 2022 wordt ter kennisgeving aangenomen 

i. Verhuizing huisartsenpraktijk van Petten naar de Stolpen, reacties 

andere Dorpsraden worden besproken. Praktische punten dienen 

nog duidelijk te worden, met name de bereikbaarheid. 

Continuiteit in de zorg is het belangrijkst. Kijkend naar de 

toekomst is dit de beste keuze. 

Nadere mededelingen: uit de bijeenkomst van 23 november jl. over 

het bestemmingsplan Corfwater is duidelijk geworden dat het 

bestemmingsplan op 20 december 2022 in de raad zal worden 

besproken. 2023 zou dan het laatste jaar van de camping worden. 

Stikstof zou geen probleem worden. Mike Schouten wil graag in de 

DRP komen toelichten. Sylvia gaat hem uitnodigen voor de ALV. 

 

3.Notulen bestuursvergadering DRP d.d. 15.11.2022 in concept.  

 

De notulen worden goedgekeurd. Actiepunten worden doorgenomen en 

aangepast.  

Naar aanleiding van de notulen: Wilco Kruijer heeft aangegeven dat de 

gemeente geen bemoeienis heeft met de zendmast (sirene/alarm 1e 

maandag van de maand) op het dak van Zand tegen Zee. 

Naar aanleiding van de notulen: Piet Breed en Marielle Veldman 

benaderen voor sponsoring kermisspelen en sinterklaasintocht 

Jaap heeft op 13 december contact gehad met Jan Kramer, er is een 

aannemer gevonden voor Petten Plaza, hoopt op start april/mei. 
 

4. website, facebook en infoborden 

Dit onderwerp wordt naar het besloten deel van de agenda verplaatst 

 

5 Crisisnoodopvang Petten 

Er zijn nu ongeveer 200 mensen in de CNO, waarvan 100 kinderen. Er 

helpen veel inwoners uit Petten als vrijwilliger voor o.a. Nederlandse les 

en knutselen met de kinderen. De meeste mensen zijn afkomstig uit 

Syrië, Eritrea, Afghanistan.  

De wijkagent Willem van Veen vertelt dat er geen meldingen zijn van 

overlast of anderszins. Dit is ook de ervaring van de inwoners van het 

dorp. Willem van Veen komt 1 keer in de 14 dagen bij de CNO voor 

overleg. De oude Zijpe is zijn werkgebied. Hij is regelmatig in Petten. 

We bespreken het parkeren op de Zuiderhazedwarsdijk. Politie komt hier 

niet aan te pas, alleen als de hulpdiensten er niet door kunnen. BOA’s 

zijn te benaderen bij parkeeroverlast. 
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6 Huisartsenpraktijk Stolpen 

We houden dit op de agenda vanwege de problemen die verwacht 

worden ten aanzien van de bereikbaarheid van de locatie. 

7. Fietspad Zuidehazedwarsdijk 

De uitspraak van de rechter is dat de gemeente mag beginnen met de 

aanleg ervan. DRP volgt de ontwikkelingen. 

8. Buurtbus 

De voorzitter van de vereniging Buurtbus Oud Zijpe, Arthur van de 

Wateringen, licht de huidige stand van zaken toe.  Er zijn nu 4 buurtbus 

lijnen die verbonden zijn met Connexxion. De bussen worden door 

Connexxion onderhouden. Er komen 18 nieuwe bussen voor de 

noordkop. Door de verplichte lage instap die de huidige bussen hebben, 

kunnen deze niet over de vlotbruggen. Ze zijn in gesprek met de 

provincie (Jeroen Olthof) en de gemeente (Hans Heddes) om in ieder 

geval 1 bus aan te schaffen die wel geschikt is voor de vlotbruggen. Dan 

zou de lijn doorgetrokken kunnen worden naar Petten. 

Gemeente Schagen doet ook onderzoek op dit moment naar de 

verschillende lijnen die in de gemeente worden aangeboden. Zo bestaat 

er naast de buurtbus ook een belbus, Graag Gedaan vervoer, en de 

Makado bus. Schagen wil dit goed in beeld krijgen, mogelijk zorgt dit 

voor efficiencyverbetering. Hopelijk is het onderzoek halverwege 2023 

gereed. Een andere optie is het oprichten van een eigen buurtbus 

vereniging voor Petten. Als je 3 ritten per dag wilt rijden met 2 bussen 

dan zijn er minstens 34 vrijwilligers nodig. De vrijwilligers worden 1 

keer in de veertien dagen ingepland voor een rit van 4 uur.  

Arthur houdt DRP op de hoogte van de voortgang.  

8 a. Plantenvak Plein 1945 

 Piet Groot licht zijn voornemen toe om het stenige uiterlijk van het Plein 

wat te vergroenen. De gemeente staat hier positief tegenover en heeft een 

voorstel met de te gebruiken planten en bloemen aangeleverd. Bas 
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Slijkerman van de gemeente vertelt dat er ook budget voor is. Het 

plantenvak zou in 2023 gerealiseerd kunnen worden. We bespreken het 

plan en vragen ons af wat de beste locatie er voor is. We stellen aan Piet 

voor dat hij of de gemeente goed navraagt wat de inwoners van Petten 

ervan vinden. Misschien is het een idee om verschillende locaties aan te 

geven en dan via een bericht in de Spotflits te peilen waar de meeste 

animo voor is. Bas Slijkerman stelt voor om hetzelfde platform daarvoor 

te gebruiken als is gedaan bij de speeltoestellen. Bas neemt nog contact 

op met Sylvia. 

Debby Burger vertelt dat besloten is het onderhoudsniveau van de 

openbare ruimte in de dorpen gelijk te trekken aan het onderhoudsniveau 

van stad Schagen. 

Thildy van Diepen vertelt dat Jesslokaal op 19 december gaat vergaderen 

in Petten in de MFR, o.a. over de plannen van hotel Corfwater. Thildy 

stuurt de uitnodiging aan Sylvia. 

Debby Burger doet afbericht voor de eerstvolgende DRP vergadering, zij 

is dan afwezig. 

Harry Piket vertelt nog over de aanpak van de N9 en dat er in het eerste 

kwartaal van 2023 meer bekend wordt, maar dat het gaat om kleine 

verbeteringen. 

De gasten vertrekken en ook de notulist. 

9. Bestuurszaken (besloten)  

Door omstandigheden niet besproken 

   

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 17 januari in de DOP 

om 20 uur.  

Met vriendelijke groeten, 

 

    Notulist: Yvonne van Amelsvoort  Voorzitter: Jaap Martin  
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Dorpsraad Petten Actiepuntenlijst 13 december 2022 

1. Sylvia volgt de ontwikkelingen bij Inclusief Schagen. 

2. Jaap maakt knelpuntenlijst 

3. Rob wil de infoborden zelf recht zetten 

4. Kathy Boomstra uitnodigen voor de DRP van maart 2023 

5. Overleg College en DRP op 24 januari 2023. 

6. We volgen de uitkomst van het stedenbouwkundig onderzoek 

locatie tegenover de fysio. Frank heeft volgende week contact met 

Vincent Kok, samen met Marieke en Hans. 

7. Bouwplannen blijven hoog op de agenda 

8. Jaap contact opnemen met Marielle Veldman en Piet Breed over 

bijdrage sponsoring 

9. Intrekken verkeersbesluit Noorderhazedwarsdijk. Jaap vraagt na 

hoe of wat bij Margreet Zonneveld of bij Sander Kunst 

(ambtenaar verkeerszaken 

10. Ciska, Sylvia en Jaap gaan op 21 december 2022 naar een 

bijeenkomst in Zo Gewoon, volgend op bezoek CdK aan de 

CrisisNoodOpvang 

11. Mike Schouten wil graag in de DRP komen toelichten. Sylvia gaat 

hem uitnodigen. 

12. Bas Slijkerman contact met Sylvia over burgerinitiatief plantenvak 

Plein 1945. 

13. We volgen de ontwikkeling verhuizing huisartsenpost 

14. We volgen de ontwikkelingen fietspad Zuiderhazedwarsdijk 

 

 

 


