Notulen Klankbordgroep
Datum
07-11-2018 Klankbordgroep
Tijdstip
15.00 uur-16.30 uur
Locatie
MFR gebouw in Petten
Aanwezig KBG
Greet, Irene, Hans, Laurens, Mike, Roger, Ruud
Aanwezig gemeente Jelle, Maaike, Stefan, Tara
Afwezig
Tom
AP:
1.

Onderwerp:
ACTIEPUNTEN EN TOTAALOVERZICHT;
Actiepunten vorige vergadering
 Ruud stuurt een inhoudelijke reactie op het visiedocument.
Ruud gaat dit niet redden. Het actiepunt wordt teruggetrokken.
 SH inventariseert welke borden er aan het strand staan en of hier nog
veranderingen in kunnen worden aangebracht.
✓ Stefan is naar Schoorl geweest en heeft geïnventariseerd. Ook daar is
een wirwar aan borden. Bij de strandopgang in Petten staan inderdaad
een hoop borden bij elkaar, maar voor de rest valt dit best mee. Stefan
gaat een keer met een verkeerstechneut en iemand van de
beheerafdeling kijken om te kijken of e.e.a. kan worden
geoptimaliseerd/geminimaliseerd (nut en noodzaak).
 SH zoekt uit bij HB Advies wat de mogelijkheden zijn voor het kleuren van het
asfalt bij Spreeuwendijk/Korfwaterweg.
✓ Alles kan, alleen is nut en noodzaak nu niet aanwezig. Wij stellen voor om
dit nu nog niet te doen. We gaan nu alleen een nieuwe laag op de
Spreeuwendijk aanleggen. Voorstel om het kleuren mee te nemen in de
ontwerpopgave voor de verbindingsweg. Dan is het alleen nog een
kwestie van het vervangen van de kleur van het plateau.
 SH zoekt verder uit of het mogelijk is om de Spreeuwendijk in te richten als
30km zone en of daarmee een wandelpad gecreëerd kan worden.
✓ Het advies van de klankbordgroep is in het ontwerp overgenomen. Ook
is in het ontwerp het voetpad aan de andere kant van de
Spreeuwendijk gesitueerd
 SH zoekt uit wat de gedachtegang van HB Advies is geweest bij het huidige
ontwerp van het duinlandschap naast de hoofdstrandopgang, om te kijken
of we het duin nog verder door kunnen trekken.
✓ Is nu niet verbreed door HB i.v.m. toekomstige ontwikkelingen; biedt op
deze manier de meeste flexibiliteit voor andere ontwerpopgaven. De
huidige 25 meter is aangehouden vanuit het ontwerp (niet financieel
oogpunt). Afgesproken wordt dat we een veilige oversteekpunt
meenemen in het ontwerp van het plein naar de verbindingsweg.



ML/TR checken het visie document op de schrijfwijze van Korfwater en
Corfwater (als project). Afgerond.

Overig:
- Mike vraagt zich af wat de setting is: als er nadrukkelijk bepaalde vragen
worden gesteld, volstaat een algemene terugkoppeling dan. Jelle geeft
aan dat de setting is dat de gemeente de koers wil afstemmen met de KBG.
- Roger vraagt naar de aanpassing van de bebording “Duinen van”. Maaike
geeft aan dat nu geïnventariseerd is op welke borden er tekstuele
aanpassingen moeten worden gedaan. Momenteel wordt een offerte
opgevraagd. Daarna volgt een collegevoorstel.
Hans vraagt zich af of er nog meer aanpassingen doorgevoerd kunnen
worden op de bebording. Maaike geeft aan dat dit een punt is uit het
coalitieakkoord en dat hier mogelijke dekking voor gevonden is. Andere
aanpassingen kunnen daarom niet worden doorgevoerd.
- Veiligheid van de kruising Schoolstraat/Molenstraat met de Zijperweg: klaarovers gaat niet lukken i.v.m. het gebrek aan vrijwilligers. Er worden in het
ontwerp 2 drempels toegevoegd in de 60-km zone. KBG geeft als oplossing
aan een vergelijkbare hobbel als in de Ingenieur van de Banstraat.
 Actie: Stefan gaat de veiligheid van de kruising Schoolstraat/Molenstraat
met de Zijperweg onderzoeken met HB Advies. Dit zou dan in de tweede
fase van de verkeerscirculatie meegenomen worden.
2.

STAND VAN ZAKEN STRUCTUURVISIE;
Uitspraak PAS
Jelle geeft een toelichting:
- De uitspraak van het Europese Hof is niet de uitspraak waar we op gehoopt
hadden. Het geeft nog wel mogelijkheden om ontwikkelingen te toetsen
met een zogenaamde ADC toets. Positieve van de uitspraak is dat er een
uitspraak is na deze lange tijd van afwachten.
- Ruud vraagt hoe de KBG op de hoogte wordt gehouden. Jelle geeft aan
dat er binnenkort een persbericht vanuit de gemeente uitgaat. We spreken
af dat er als er relevante informatie gemeld kan worden, dit wordt
rondgestuurd of in de vergadering wordt besproken.
Inwonersavond
- Het programma is als volgt:
19.00 -19.15 uur - inloop
19.15 -19.30 uur - aftrap wethouder Beemsterboer
19.30 - 20.30 uur - mogelijkheid tot bekijken ontwerpen + stellen van vragen
- Greet, Laurens en Mike zijn er om vragen te beantwoorden. Roger komt
even langs maar kan er niet de hele avond bij zijn.
Verkeerscirculatie en natuur (start aanbesteding 13/11)
- Laatste gesprekken zijn gevoerd met HHNK, de vergunningen zijn nu rond en
bijna binnen.
- De aanbestedingen starten 13 november op Tender. Partijen zijn benaderd
voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

-

De planning is om het werk dan 20 december te gunnen.
Start uitvoer: medio januari. Afronding: medio april.
Er zijn twee toegangsroutes naar Petten; het project wordt zodanig
gefaseerd dat de bereikbaarheid goed blijft. Voor het Korfwatergebied zal
dat moeilijker worden, maar er wordt in de uitvraag gevraagd naar een
goed plan van aanpak.
 Actie: Maaike stuurt de definitieve tekeningen verkeerscirculatie en natuur
toe.
Kunstwerk
- Vergunning is verleend en er zijn nog geen bezwaren gemaakt. Het
contract is opgesteld en is gechecked door de Kunst Advies Commissie en
juridische afdeling. Deze kan daarna aan het college worden voorgesteld.
April 2019 is het kunstwerk geplaatst. Hans geeft als tip om een
windberekening te laten maken.
Overig
- Terugkoppeling informatieavond Noordzeestraat: de grootste zorg was de
mogelijke verstuiving. Daarom is er een ander beplantingsvoorstel gedaan.
De avond was overwegend positief; enkele bezwaren waren ook dat de
beplanting en duin erg hoog zouden worden en zorgen over het
onderhoud.
- Actiepunten worden voortaan in een aparte lijst verzameld en bijgehouden.
Uitwerking en afronding van de actiepunten zal met ingang van de
volgende vergadering in de actielijst worden opgenomen i.p.v. in de
notulen.
3.

ONTDEKKINGSCENTRUM;
-

-

-

-

Op dit moment worden weer gesprekken gevoerd met alle partijen. Ook zijn
er nieuwe partijen aangeschoven, waaronder EHC. Nu is een voorstel
gedaan om € 200.000 te spenderen aan een tijdelijk informatiecentrum in
het kerkje. Ondertussen wordt de bestemming gewijzigd van het kerkje.
Roger geeft aan dat hij de tijdelijke invulling van het kerkje via het dorp wil
laten lopen. Maaike geeft aan dat er een urgente behoefte is aan
informatie voorziening vanaf het campus terrein; het kerkje leent zich daar
goed voor en dient dan ook een algemeen belang.
Hans stelt voor om die 2 ton ook te spenderen aan het verbouwen van de
kerk, om deze zo verkoop klaar te maken. Maaike geeft aan dat dat we
daar nu nog geen toezeggingen over gedaan kunnen worden en dat de
gesprekken ook bestuurlijk nog gevoerd moeten worden.
Mike geeft aan dat communicatiemedewerker van Pallas uit heeft
gesproken dat het nog helemaal niet zeker is dat een ontdekkingscentrum
in Petten komt en dat er ook andere locaties worden overwogen.
De KBG geeft aan dat het ontdekkingscentrum in Petten moet blijven. De
zorg ontstaat dat je ze nu gaat faciliteren met een tijdelijke oplossing waar
subsidie aan uit wordt gegeven en het definitieve ontdekkingscentrum dan
niet in Petten komt.

Maaike geeft aan dat gemeente Schagen in alle gesprekken benadrukt
dat het doel van de structuurvisie Petten gewaarborgd moet worden.
Mogelijk wordt het penvoerderschap overgedragen aan een andere partij.

4.

AFSLUITING EN RONDVRAAG;
Nieuw lid KBG
- Dhr. Snip heeft bedankt. Verder zijn er twee andere namen die geschikt
zouden zijn. Greet stelt voor om beide personen een keer proef te laten
draaien en dan iemand te kiezen. Roger stelt als alternatief voor dat ze een
korte motivatie per mail aanleveren en dat we daar een keuze op baseren.
Jelle stelt voor om ze alle twee toe te voegen, omdat je voorzichtig moet
zijn met het afwijzen van .
- We beslissen daarom beide personen uit te nodigen om deel te nemen aan
de klankbordgroep. De groep wordt per januari uitgebreid met Anne Koster
en Jan Dekker.
 Actie: Greet nodigt nieuwe leden uit voor KBG bijeenkomst januari.
Update gesprek HHNK/Jelle camperparkeerplekken
- Er is een bestuurlijk overleg geweest waaruit bleek dat HHNK wilde
meedenken aan een mogelijke locatie. Binnenkort volgt het ambtelijk
overleg.
Evaluatie zomerseizoen 2018 (Roger)
- Afgelopen seizoen was een mooi seizoen maar was er ook een hoop
irritaties bij ondernemers en omwonenden. Handhaving komt vaak te laat,
waardoor bewijsvoering dat er illegaal gekampeerd is niet meer mogelijk.
- Wat Roger het meeste opviel: dat er eindelijk wat meer dingen
georganiseerd werden in het dorp (zoals Muziek op het Plein) en het
Pleinfeest. Meer dingen organiseren, je gezicht laten zien en ook
complimenteren.
- Roger vraagt zich af wat het pan B is als het tijdelijke paviljoen niet
doorgaat; gaan we dan weer voor een paar dixies en een patatkar of
gaan we dan iets knaps neerzetten?
 Actie: Jelle stelt voor dat we intern een plan B uitwerken en daar in de
volgende bijeenkomst op terugkomen.
Invalide opgang
- Stefan licht toe: op 16 oktober is de invalide opgang in de
oordeelsvormende vergadering geweest. Tijdens die vergaderingen zijn nog
een aantal te onderzoeken mogelijkheden geopperd. Dat wordt nu
bekeken. Hierop kan het plan nog worden aangepast.
- Laurens vraagt of er nog gekeken is naar de vijf invalide plaatsen bovenop
de dijk, dat er mensen van buitenaf zonder pasje nu én niet weten dat er
parkeerplaatsen zijn én geen pasje hebben: er zou gekeken worden of er
een afhaalplek in Petten kan worden georganiseerd.
OVERZICHT ACTIEPUNTEN

 Stefan gaat voor de volgende bijeenkomst met een verkeerstechneut en
iemand van de beheerafdeling ter plaatsen kijken of e.e.a. kan worden
geoptimaliseerd/geminimaliseerd (nut en noodzaak).
 Veilig oversteekpunt wordt meegenomen in het ontwerp van de
verbindingsweg.
 Stefan zoekt voor de volgende bijeenkomst uit of in het kader van een veilige
oversteekplaats op de kruising Schoolstraat/Molenstraat een vergelijkbare
hobbel als in de Ingenieur van de Banstraat kan worden gerealiseerd.
 ML/TR stuurt de definitieve tekeningen verkeerscirculatie en natuur toe.
 Greet nodigt nieuwe leden uit voor KBG bijeenkomst januari
 ML/TR vragen status update aan collega vergunning van de surfschool.
 JB/ML/TR werken plan B uit voor als het tijdelijke strandpaviljoen niet door kan
gaan.
VOLGENDE BIJEENKOMST
•

19 december 2018 – Zee en Zo.

