Notulen Klankbordgroep Structuurvisie Petten
Datum
Tijdstip
Locatie
Aanwezig namens kbg
Aanwezig namens gemeente
Afwezig
Gast(en)
Notulist
AP:
1.

2.

15 juni 2020
16.30-17.30 uur
Via Microsoft Teams
Irene Ligthart, Ruud Maarschall, Hans Haene en Yvonne van Amelsvoort
Peter van Vuuren, Jelle Beemsterboer, Guido Schipper en Muriel van
Nieuwenhuijzen
Anne Kossen, Greet Andriesse, Laurens Lieshout, Jan Dekker en Mike Schouten
Maaik Kruijer en Steven Lehman (gemeente Schagen)
Muriel van Nieuwenhuijzen

Onderwerp:
Opening;
Peter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Vanwege het Corona virus vergaderen we
digitaal via Microsoft Teams. Namens de dorpsraad schuift Yvonne van Amelsvoort aan. Projectleider
ruimte Steven Lehman en projectleider openbaar gebied Maaik Kruijer zijn ook aangeschoven en er
volgt een korte voorstelronde.
Voortgang/terugkoppeling schouw Petten;
Maaik toont de betreffende documenten op het scherm (zie bijlage). Deze terugkoppeling bestaat uit
3 delen en deze worden nu besproken;
1. Verkeerscirculatie/natuurontwikkeling;
2. Plein 1945;
3. Overige.
Verkeerscirculatie/natuurontwikkeling:
1. Bebordingsplan; Maaik mailt het bebordingsplan naar de klankbordgroep;
2. Herprofilering van het schelpenpad naast de Noorderhazedwarsdijk wordt meegenomen bij de
realisatie van het nieuwe voetpad;
3. De foto’s op de komborden worden op de korte termijn niet vervangen maar pas als de
borden zelf aan vervanging toe zijn door bijv. slijtage;
4. De aanbeveling om de tegels op de hoek J. van Gentstraat/Spreeuwendijk te vervangen door
half-verharding wordt niet overgenomen;
5. Verzoek om half-verharding en doortrekken van de heg langs de Spreeuwendijk tussen de J.
van Gentstraat en de Ing. Van de Banstraat moet nog worden besproken met de collega’s
van verkeer. Yvonne vraagt op welke termijn er een reactie verwacht kan worden. Maaik komt
hier op terug.
6. Voor de aansluiting kruising Korfwaterweg/Spreeuwendijk ligt er een voorlopig ontwerp, maar
het moet nog een geheel worden met het ontmoetingsplein en het verbindingspad. Pas als dit
gereed is, wordt het met de klankbordgroep besproken. Yvonne vraagt wanneer dit zou zijn.
Maaik hoopt dit jaar nog met het complete voorlopig ontwerp te komen. Wanneer de
uitvoering plaatsvindt, kan hij nog niet zeggen.
7. Regenwater riolering; Er is een doorgang onder de Spreeuwendijk aangelegd. Dit maakt ook
deel uit van het ontwerp bij punt 6. Ruud vraagt of dit te maken heeft met de wateroverlast.
Maaik antwoordt dat de duinen zijn verbreed en dat er veel drang water in het gebied is
geconstateerd. Door de ophogingen en aanpassingen wordt er meer overlast van grondwater
ervaren. Om deze overlast te kunnen wegnemen, wordt er mogelijk een hemelwater leiding
aangelegd waar leidingen van particulieren op kunnen worden aangesloten. Ruud vraagt of

dit ook wordt besproken met Staatsbosbeheer of dat dit alleen voor de omwonenden is. Maaik
geeft aan dit niet te weten. Ruud vraagt hier aandacht voor.
8. Jacob Koopman zoekt contact met een aannemer voor een oplossing en een offerte voor het
aankleden van de beide trappen;
9. Het beplanten van de duintjes aan de achterzijde van de Noordzeestraat loopt niet zoals
gewenst, wat o.a. verklaard kan worden door een interne overdracht. Er moet nog een
verbeterslag gemaakt worden m.b.t. de beplanting en helmgras. Binnenkort gaat Maaik met
de groenbeheerder de situatie beoordelen en/of het nodig is een verbeterslag te maken;
10. Bij het gemaal bij De Kluft liggen nu 2 stenen blokken als putdeksel, hiervoor moet een andere
afsluiting komen. Maaik zet dit door naar HHNK, eigenaar van de putten.
Plein 1945:
1. Het straatwerk zou in het voorjaar van 2020 door de aannemer hersteld worden. Dit is niet
gebeurd volgens de klankbordgroep. Maaik gaat hier wederom achteraan;
2. Stand van zaken Petten Plaza: de aanvraag met daarin gasloos bouwen en een
aeriusberekening verwerkt, is binnen;
3. Stand van zaken kerkje: de gemeente is in gesprek met een aantal potentiele kopers;
4. Verzoek om de grote keien te vervangen door basaltblokken moet nog worden voorgelegd
aan collega’s van openbaar gebied;
5. Volgens Yvonne heeft Laurens Lieshout namens de klankbordgroep voor punt 5 t/m 7,
lantaarnpaal, grondspots, led armaturen en sproeierkop al diverse keren een Fixie melding
gedaan. Hier zou vanuit de gemeente geen reactie op zijn gekomen. Maaik gaat binnen de
afdeling openbaar gebied kijken wat er met deze meldingen is gebeurd en koppelt dit terug
aan de klankbordgroep.
Overige:
1. De fietsroute Den-Helder – Camperduin wordt besproken in de klankbordgroep. Volgens Hans
houdt het fietspad bij Petten op en is het een gevaarlijk punt, zeker vanuit het noorden
komend. Hij geeft aan dat men dan via een U-bocht richting Petten (via de Strandweg) kan of
men kan doorfietsen naar het noorden. Maar dan moet men langs een schelpenpad en is er
100 meter verderop een haakse bocht om weer op het fietspad te komen. Door de regen
ontstaan er geulen en liggen de schelpen los waardoor het een inconsistent pad wordt. De
klankbordgroep vraagt hier aandacht voor om fietsers op een uitnodigende manier het dorp in
te begeleiden. Ruud beaamt dat het een onduidelijke en gevaarlijke situatie is. Peter geeft aan
hier op terug te komen als we weer samen om tafel kunnen;
2. Surfschool Petten van Pascal Roberti; Volgens Hans is er inmiddels een omgevingsvergunning
afgegeven, wat hem verbaast;
3. Bereikbaarheid 5 parkeerplaatsen voor minder validen bij strandslag 17; dit wordt ter plaatse
bekeken;
4. Verzoek om doortrekken tegelpad op de dijk tussen noord en zuid; Dit verzoek wordt
voorgelegd aan HHNK. Yvonne merkt op dat het terugkoppel document dateert uit november
2019 en vraagt waarom het niet al is voorgelegd aan HHNK. Peter antwoordt dat er meer
zaken zijn die aan HHNK moeten worden voorgelegd, en dat het de voorkeur heeft om alles in
een keer met HHNK te bespreken. Hans geeft aan dat deze problematiek al een paar jaar
speelt en hij vindt het belangrijk dat er een goede aansluiting komt russen het wandelen over
de dijk en de trap. Hij vraagt hier wederom aandacht voor omdat het volgens hem nu een
onduidelijke situatie is. Ruud adviseert Peter om toch alvast contact op te nemen met HHNK en
niet te wachten tot hij alle zaken op een rijtje heeft, maar gewoon te starten. Peter neemt dit
advies ter harte;
5. Doortrekken wandelpad over Noorderhazedwarsdijk. Zie ook agendapunt 4. Er is
overeenstemming bereikt met HHNK hierover en het pad zal eerdaags worden aangelegd;
6. Bij De Waker wordt lukraak in het gras geparkeerd, derhalve is verzocht om daar
grasbetontegels aan te brengen. Dit verzoek wordt niet ingewilligd omdat er voldoende
parkeergelegenheid is. Volgens Irene zou er dan een bord moeten komen met “verboden te
parkeren”, zodat het duidelijk is dat daar niet geparkeerd mag worden. Peter geeft aan dat er
nu borden worden geplaatst die verwijzen naar de reeds aangelegde parkeerplaatsen;

3.

4.

5.

6.

7.

Peter geeft aan dat hij/Steven en Maaik hier verder mee aan de slag gaan en dat zij de
klankbordgroep op de hoogte zullen houden.
Kortsluiten eerste opzet aansluiting Korfwaterweg/Spreeuwendijk;
Hans vraagt waar deze aansluiting precies komt en vraagt aan Maaik en Peter om te kijken of het
mogelijk is om de aansluiting uit te laten komen in het verlengde van de Ing. Van de Banstraat.
Maaik antwoordt dat deze optie lastig is omdat de gemeente op die plek geen eigen grondpositie
heeft. Volgens hem wordt er gekeken naar de openbare ruimte die de gemeente in haar bezit heeft.
Hans zegt dat een aanpassing zoals deze aansluiting bijna nooit voorkomt, dat er geen tijdsdruk op ligt
en dat hij het daarom een mooie kans vindt en zeker de moeite waard om te onderzoeken. Hij geeft
aan dat hij hierover graag wil meepraten, net als bij de totstandkoming van het plein destijds, dat
werkt het prettigst zegt hij. Hij zegt bang te zijn dat straks alles vastligt en dat het dan te laat is om nog
iets te wijzigen. Peter geeft aan dat het voorstel van Hans wordt meegenomen.
Voortgang alternatieve ontsluiting Noorderhazedwarsdijk;
Maaik laat een luchtfoto zien met daarop het aan te leggen voetpad over de Hazedwarsdijk. Het
voetpad is 1.50 meter breed en ligt in het verlengde van een eerder voetpad wat daar ligt. Irene zegt
het fijn te vinden dat dit voetpad er komt. Hans noemt als aandachtpunt de fietsers en mensen in
scootmobiels en invalidenwagens uit Petten die over het bruggetje komen. Zij moeten volgens hem
straks de dijk op rijden om over te kunnen steken naar de Zuiderhazedwarsdijk. Hans denkt dat zij voor
de kortste weg kiezen, en dat is het olifantenpaadje wat er al jaren ligt. Hij stelt daarom voor om een
goede verbinding voor alles wat rolt aan te leggen of te kiezen voor een goede hellingshoek om het
dijkje op te komen, maar dat zal volgens Hans bij het gehandicaptenplatform niet in goede aarde
vallen. Ook Yvonne geeft aan dat het talud, zoals het nu op de tekening staat aangegeven, te steil is
voor rolstoelgebruikers en fietsers. Hans stelt voor om het asfalt, vanaf het huis van de familie
Peijnenburg, door te trekken en aan te laten sluiten op de Spreeuwendijk bij de fietsenstalling. Dus
eigenlijk de bestaande weg gewoon rechtdoor trekken en er tegelijkertijd voor zorgen dat auto’s daar
niet verder kunnen. Ruud geeft aan dat de dijken een hoge natuurwaarde hebben, waar voorzichtig
mee moet worden omgegaan. Peter vat het advies van de klankbordgroep samen: Zoals het nu
getekend is, is het geen goede oplossing voor fietsers en rolstoelgebruikers en bestaat het vermoeden
dat zij dan via het olifantenpaadje zullen gaan. De klankbordgroep bevestigt dit en vraagt aandacht
voor een apart pad voor fietsers en rolstoelgebruikers. Peter zegt dat hij dit terug legt in de organisatie.
Bespreking concept bebordingsplan;
Zoals bij agendapunt 2 is afgesproken, stuurt Maaik het bebordingsplan naar de klankbordgroep leden
toe. Zij kunnen daarop per mail reageren.
Steven Lehman;
Peter van Vuuren is met ingang van 26 juni a.s. niet meer werkzaam voor de gemeente Schagen.
Projectleider ruimte Steven Lehman neemt zijn taak over en zal voortaan de overleggen met de
klankbordgroep voorzitten. Peter bedankt de klankbordgroep voor de prettige samenwerking en de
inbreng voor vandaag. De klankbordgroep wenst Peter veel succes.
Rondvraag en sluiting;
Hans deelt een foto delen van het olifantenpaadje op de dijk van zuid naar noord. Slechts een deel
van dit pad is ooit betegeld, voor een bezoek van de koningin destijds. Het verzoek is om dit pad door
te trekken. Tevens vraagt Hans om aandacht voor de aansluitingen.
Ook laat Hans een luchtfoto zien van camping Corfwater met daarop een optie ingetekend voor het
verbindingspad tussen het dorp en het ontmoetingsplein, die uitkomt op de ing vd Banstraat. Hij mailt
de tekening naar de klankbordgroep leden en naar Muriel.
Voor Steven was dit zijn eerste overleg met de klankbordgroep. Hij geeft aan dat er veel dingen spelen
en dat het voor hem nog even zoeken is. Hij vraagt of hij contact mag opnemen met de
klankbordgroep leden. Zij geven aan hier geen bezwaar tegen te hebben.
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering.

