Notulen Klankbordgroep
Datum
19 maart 2018 Klankbordgroep
Tijdstip
15.00 uur-17.00 uur
Locatie
MFR gebouw in Petten
Aanwezig
Greet, Irene, Roger, Simon, Maaike
Afwezig
Laurens; Hans; Marcel; Ruud; Tom; Jelle
Gast(en)
Mike Schouten (TIC)
Notulist
Tara
AP:
1.

Onderwerp:
Opening en mededelingen (nieuwe aanpak notulen);
Maaike opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Wijziging notulen: Waar we voorheen de volledige notulen van de vorige
bijeenkomst bespraken, gaan we voortaan alleen nog concrete actiepunten van de
vorige bijeenkomst doornemen. De notulen worden wel zoals altijd per mail
toegestuurd; reacties en wijzigingen daarop kunnen voortaan per mail vóór de
volgende bijeenkomst worden doorgegeven. Daarna worden de notulen
automatisch vastgesteld.

2.

Bespreken notulen 29 januari 2018;
Er zijn geen wijzigingen; de notulen worden vastgesteld.

3.

Updates;
o Prullenbaken Plein
Er zijn vragen gesteld over extra afvalmogelijkheden. N.a.v. heeft Maaike
uitgezocht dat afvalbakken in de vorm van een afvalboei op een aantal
plekken konden worden geplaatst. De klankbordgroep besluit gezamenlijk dat
er geen boei op het plein komt vanwege de uitstaling van het plein.
o Kerkje
Er zijn vier plannen ingediend. Deze zijn beoordeeld op de 4 criteria
publiekstrekker/verbinding, levendigheid, identiteit en cultuur. Woensdag 28
maart komt de beoordelingscommissie bijeen om drie pitches te beoordelen.
Aan het einde van de dag nemen we een beslissing
 Maaike/Tara stelt de KBG op dezelfde dag op de hoogte van de winnaar
van het kerkje.
o Kunstwerk
Er zijn twee kunstenaars geselecteerd: een van binnen de gemeente en een
van buiten de gemeente. Op 26 maart komen de kunstenaars pitchen, daarna
wordt een kunstenaar gekozen. De klankbordgroep besluit dat Greet en Irene

(met de gehele kunstcommissie) de keuze maken en deze niet ook nog ter
inzage aan het dorp leggen.
Tankvallen
Eind volgende week wordt het voorbereidende werk verricht; na Pasen wordt er
geplant. N.a.v. Maaike’s vraag om input kwam Ruud nog met een aantal
opmerkingen: zo was in het ontwerp duindoorns in het midden opgenomen en
Ruud gaf aan dat het mooi zou zijn als daar nog iets meer variatie in aan wordt
gebracht. Dit wordt verwerkt en er komen nog wat meidoorns en vuilbomen bij.
 Maaike mailt het aangepaste ontwerp nog naar de Dorpsraad.
Duinen op het plein
Op 20 en 21 maart wordt het duin ingekort.
Ontdekkingscentrum
Het ontdekkingscentrum wordt weer opgepakt, nadat het aan het einde van
de definitiefase in 2016 stil is komen te liggen. De intentieovereenkomst met alle
partijen loopt tot aan deze fase. Eind maart heeft Pallas bestuurlijk overleg,
waarin het ontdekkingscentrum besproken wordt. Ondertussen zoekt de
gemeente de subsidiemogelijkheden uit om de financiële haalbaarheid van het
project te verhogen.
planMER
Er zijn opmerkingen gekomen vanuit commissie MER waarop het
bestemmingsplan moet worden aangepast. Dit wordt verwerkt en dan zou het
moeten voldoen.
Kustpact
Het kustpact is getekend.
Kleiner wordende strand
Volgende maand is een overleg tussen HHNK, Rijkswaterstaat en de gemeente.
Daarin wordt o.a. besproken hoe nu verder met het tijdelijke paviljoen en de
strandhuisjes.
Tijdelijke voorzieningen 2018 Petten Zuid
 Maaike onderzoekt de mogelijkheden voor een tijdelijke unit.
Strandopgang centrum miva
Intern is de gemeente in gesprek geweest met het gehandicapten platform
over de mindervalide opgang. Het realiseren van mindervalide parkeerplaatsen
op het strand staat haaks tegenover het strandbeleid en wordt dus erg lastig. De
gemeente is verschillende opties technisch aan het onderzoeken (kosten,
procedures en bestemmingsplanwijzigingen, etc). Gehandicapten platform
opteert voor een lange uitvlakking van de aanrijroute, gemeente opteert voor
parkeergelegenheid vlak voor de slagboom. Als er een
bestemmingsplanwijziging moet worden doorgevoerd, dan kan dit niet meer dit
seizoen gerealiseerd.
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4.

Schets tijdelijke verbindingsroute Camping Corfwater (TIC);




In dit ontwerp wil TIC zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande route
op de camping voor de tijdelijke route tussen het dorp en het strand. In
drie/vier jaar willen ze naar de definitieve route toe.
In het aanzicht van het ontwerp zie je een betonnen trap; in definitieve route
dient deze als entree richting de hoofdopgang, in de tijdelijke route is de
ingang nog ergens anders en kan men de trap gebruiken om op te zitten.







5.

Vraag Greet: hoe zit het met de mindervalidetoegang? Met het
gehandicapten platform is besproken dat de tijdelijke route nu op een
bestaande weg ligt en nu niet voldoet. Voor de definitieve route hebben we
duidelijk gemaakt dat de route in een duinlandschap ligt, maar dat we hier
nog naar moeten kijken.
De tijdelijke route wordt na het seizoen gerealiseerd (start november en
opleveren eind februari) en zal ongeveer 3 tot 4 jaar zo blijven. De tijdelijke
route is tijdens het seizoen geopend tussen 09:00 en 22:00.
In de tijdelijke route is het streven om al impact te maken; omdat het een
tijdelijke route is, moet men wel gestimuleerd worden om die route te nemen.
Dat kan middels gekleurd asfalt of schelpzand.

Schetsontwerp duinlandschappen;
Er zijn vanuit de klankbordgroep geen opmerkingen op de schets. De ontwerpen
worden binnenkort besproken met belanghebbenden.

6.

In verband met het bespreken met de overall schetsontwerpen, vindt het volgende
overleg met de klankbordgroep eerder plaats dan oorspronkelijk gepland: de
volgende bijeenkomst is op maandag 9 april om 15.00 uur in het MFR gebouw in
Petten. De bijeenkomst van 23 april komt hiermee te vervallen.
 De volgende keer ook de vakanties bespreken.
Overzicht actiepunten
 Maaike/Tara stelt de KBG op dezelfde dag op de hoogte van de winnaar van het
kerkje.
 Maaike mailt het aangepaste ontwerp van de tankvallen nog naar de Dorpsraad
(reeds toegezonden).
 Maaike onderzoekt de mogelijkheden voor een tijdelijke unit.

