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   Notulen Bestuursvergadering Dorpsraad  22 maart 2016 
 

Aanwezig: Joke Kruit (voorzitter), Laurens Lieshout , Renze 
Engelkes, Annemieke Vries-Putter,  en Karin Brinkman 
(notulist) 

Afwezig: Marieke Kleimeer, Eric Stam(ziek) 
 
 
   Voorzitter: Joke Kruit. 
 
   Aanvang: 19.30 
 

1. Opening  
Joke opent de vergadering. 
 
Vaststellen agenda 

       
2. Ingekomen stukken / Mededelingen 

 
- Zout water in de sloten van Petten. 

Het zoutgehalte in de sloten is der mate hoog dat het sproeien van 
gazons en groentetuinen sterk wordt afgeraden. Er stroomt kwelwater 
onder de dijk door in de sloot achter de noordzeestraat en zo naar de 
tankvallen en de andere sloten. 
HHNK is opzoek naar een oplossing om het zoute water af te voeren 
via een pijpleiding naar de Leihoek waar het water altijd brak is 
geweest. 

- Email glasvezel Menno Bes. 
Zoals het er nu naar uitziet zal de vraagbundeling starten medio april 
2016. Daarom zal in april de 3e informatieavond voor de 
Ambassadeurs worden georganiseerd. 
De vraagbundeling duurt 3 tot 6 maanden en als de vraagbundeling 
slaagt, dus dat er minimaal 40% deelname is, is op dit moment de 
prognose dat er in september 2016 gestart kan gaan worden met de 
aanleg van het glasvezelnetwerk. Binnen nu en 2 weken volgt er ook 
een bericht in de pers hierover.  
 
 
 

 
. 
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Voorzitter: 
J.M.Kruit 

 
Secretaris: 

M.W.M.Andriesse-Spaan 
Eric Stam (waarnemend) 

Postbus 10 1755 ZG Petten 
O6-22956473 

 
  
 

Rabobank:   
NL 61 RABO 0311 5070 85 

 
KvK:  40637371 

 
Email: 

secretariaat@dorpsraadpetten.nl 
 

Website: 
www.dorpsraadpetten.nl 
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3. Concept notulen -23 februari 2016 

Na  aanpassingen goedgekeurd. 
       
 

4. Opvang vluchtelingen Huis ter Duin. 
Het COA en de gemeente organiseren op 29 maart 2016 een 
bijeenkomst met alle betrokken partijen. 
 

5. Project “Sandenbergh”  
Er worden 22 woningen gebouwd op terrein Leeuwenkamp. 
Rijtjes huizen en twee onder één kap. 
 

6. Pallas 
Voor 26 maart moet er een reactie komen van uit de dorpsraad over 
het plan MER. 
Joke zal een zienswijze op de mededelingsnotitie plan MER voor de 
Pallas-reactor schrijven en inzenden. 

  
7. Bestuurszaken 

Financiën: er is een donatie van de speel o theek Petten gestort op de 
rekening van de Dorpsraad.  
Website: Marieke en Karin leveren een pasfoto aan. 
ALV agenda goedgekeurd. 
Rondbrengen agenda door het dorp wordt gecoördineerd door 
Laurens. 
Notulen van de vorige ALV vergadering wordt geplaatst op de 
website. 
 
 

8. Rondvraag 
Het verplaatsen van de drie putten naar de nieuwe locatie kost de 
gemeente veel geld. 
Er wordt gekeken of er andere mogelijkheden zijn om dit goedkoper 
kunnen regelen. 
Of de drie putten op de nieuwe locatie op water wordt aangesloten is 
nog de vraag. Mooie bloemen erin is ook prima. 
 
Wanneer gaan de bewoners rond het plein hun huizen wit schilderen 
zoals vermeld in het plan van het nieuwe plein? 
De winkels zijn bereid hun panden te schilderen. De particulieren zijn 
nog in onderhandeling. 
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9. Datum volgende bestuursvergadering 19 april 2016 

. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Notulist: Karin Brinkman /Renze Engelkes Voorzitter: Joke Kruit 


