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

2.

31 augustus 2020
16.30-17.30 uur
Strandpaviljoen Zee en Zo in Petten
Irene Ligthart, Mike Schouten, Greet Andriesse, Laurens Lieshout en Jan Dekker
Steven Lehman, Guido Schipper, Maaik Kruijer en Muriel van Nieuwenhuijzen
Ruud Maarschall, Hans Haenen en Anne Kossen
Muriel van Nieuwenhuijzen

Onderwerp:
Opening;
Steven heet iedereen welkom en opent deze eerste vergadering na het zomerreces. Omdat hij de
nieuwe projectleider is, volgt er een voorstelronde.
Voortgang/terugkoppeling schouw Petten;
Steven, Maaik, Muriel en Hans hebben op dinsdag 25 augustus jl. alle punten van de schouw
nogmaals ter plaatse bekeken. Op 9 september staat er een brainstormsessie met alle betrokken
partijen gepland over Petten. Hierin worden alle zaken die nu spelen, besproken. Medio november van
dit jaar wil Steven een concept plan aan de klankbordgroep laten zien.
De punten van de schouw worden nogmaals punt voor punt door genomen. De rood
gekleurde(afgehandelde) punten komen niet meer terug op het volgende verslag.
Verkeerscirculatie/natuurontwikkeling:
1. Bebordingsplan; Conform afspraak is het bebordingsplan gemaild naar de klankbordgroep en
gevraagd is om met een gezamenlijke reactie te komen. Afgesproken wordt dat de
klankbordgroep intern de bebording van een parkeerroute bedenkt. De klankbordgroep komt
over een maand weer bij elkaar (Muriel plant dit in) in Hotel Corfwater, waar de
klankbordgroep haar parkeerroute kan laten zien. Daarna lopen we buiten de route van de
parkeerroute en bekijken we welke borden waar moeten komen. Mike stelde voor om de
parkeerplaatsen, net als vroeger, een naam te geven. Bijvoorbeeld P1, P2, etc. Dit vond de
klankbordgroep een goed voorstel.
2. Herprofilering van het schelpenpad naast de Noorderhazedwarsdijk wordt meegenomen bij de
realisatie van het nieuwe voetpad. Dit wordt ook tijdens de brainstormsessie besproken;
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 is besproken met de collega’s van verkeer. Zoals
bekend is er een nieuw voetpad aangelegd aan de overkant van de weg. Maaik geeft aan
dat het nooit de bedoeling is geweest om aan de andere kant ook een voetpad aan te
leggen. Het voorstel van de gemeente is o het pad wat er nu ligt iets in te korten en terug te
halen, zodat het een rondje om de tankvallen wordt. Het overige deel wordt met duindoorn
ingeplant zodat het niet uitnodigt om daar te gaan lopen. Tot de T-splitsing wordt aangelegd
komt er een tijdelijk zebrapad waar men kan oversteken. Afgesproken wordt om dit ter plaatse
te bekijken de volgende keer als we het rondje van de parkeerroute lopen.

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 aan de klankbordgroep voorgelegd en kan zij haar input geven. Het
streven is om medio november dit jaar nog met het complete voorlopig ontwerp te komen.
Wanneer de uitvoering plaatsvindt, is nog niet bekend, maar niet meer in dit jaar.
7. Regenwater riolering; Er is een doorgang onder de Spreeuwendijk aangelegd. De duinen zijn
verbreed en er is veel drang water in het gebied geconstateerd. Om deze overlast te kunnen
wegnemen, wordt er mogelijk een hemelwater leiding aangelegd waar leidingen van
particulieren op kunnen worden aangesloten. Dit wordt opgepakt samen met de
aanpassingen die nodig zijn voor de Korfwaterweg en het hotel.
8. Jacob Koopman heeft contact opgenomen met een aannemer voor een offerte voor het
aankleden van de beide trappen. Afgesproken is dat daar medio januari/februari 2021 nieuwe
beplanting wordt aangebracht;
9. Het beplanten van de duintjes aan de achterzijde van de Noordzeestraat heeft Maaik conform
afspraak besproken met de groenbeheerder. Medio januari/februari 2021 wordt hier opnieuw
helm geplant op de plekken waar het eerder geplante helm niet goed gepakt heeft. Jan stelt
voor dat de gemeente de bewoners schriftelijk informeert over de nieuwe aanplant, dat het
helmgras moet aanslaan en dat het resultaat pas aan het eind van volgend jaar zichtbaar is.
Ook gaat de bovenlaag zand verstuiven en kunnen mensen overlast ondervinden. Steven vindt
dit een goed voorstel. Maaik kijkt naar wat er gedaan kan worden tegen het verstuiven;
10. Bij het gemaal bij De Kluft liggen nu 2 stenen blokken als putdeksel. Omdat een andere
afsluiting niet noodzakelijk is en de 2 stenen niet als storend worden ervaren, wijzigt dit niet.
Plein 1945:
1. Het straatwerk zou in het voorjaar van 2020 door de aannemer hersteld worden. Dit is niet
gebeurd volgens de klankbordgroep. Maaik heeft de plekken ter plaatse bekeken en het
streven is om dit voor 1 november a.s. netjes te laten herstellen. De keitjes zijn inmiddels besteld,
het voegwerk heeft echter een lange levertijd;
2. Stand van zaken Petten Plaza: de aanvraag met daarin gasloos bouwen en een
aeriusberekening verwerkt, is binnen. Steven heeft met de eigenaar gesproken, deze is nog in
gesprek met de gemeente over de aeriusberekening. Steven probeert hier aan te haken;
3. Stand van zaken kerkje: de gemeente is nog steeds in gesprek met een aantal potentiele
kopers. Een aantal van hen is inmiddels om diverse redenen afgehaakt;
4. Het verzoek om de grote keien te vervangen door basaltblokken wordt niet ingewilligd. Die
grote keien zijn daar geplaatst omdat er dwars over het plein werd gereden. De smalle zuiltjes
langs de rand van het plein worden vervangen door dezelfde soort vierkante basaltblokken als
verderop, zo is het een mooi geheel.
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 heeft dit
uitgezocht. De lantaarnpaal wordt niet verplaatst; dit brengt niet alleen veel kosten met zich
mee maar dan zou de lantaarnpaal het voetgangersgedeelte dusdanig versmallen, dat er
geen kinderwagens en scootmobiels meer lans kunnen, wat onwenselijk is. Bovendien staat ie
niet in de weg, het is een 30 km zone en mensen rijden daar niet hard.
De grondspots doen het allemaal, maar één verlicht niet de toren echter een dennenboom.
Dit najaar wordt de spot verplaatst.
Maaik geeft aan dat als een lichtmast niet brandt, het nummer van deze mast door te geven
via fixi, zodat deze lamp bij de eerst volgende controleronde kan worden meegenomen.
de sproeierkoppen zijn inmiddels weer gemaakt maar we hebben gezien dat er toch auto’s
over het plein heen rijden, wat niet echt bevorderlijk is voor de sproeierkoppen.
Overige:
1. De fietsroute Den-Helder – Camperduin wordt ook tijdens de brainstormsessie van 9 september
a.s. besproken.

2. Surfschool Petten van Pascal Roberti; Volgens Hans is er inmiddels een omgevingsvergunning
afgegeven, wat hem verbaast. Ook is er een houten vlonder om de container gebouwd.
Muriel heeft e.e.a. uitgezocht en dit blijkt geheel conform vergunning;
3. Bereikbaarheid 5 parkeerplaatsen voor minder validen bij strandslag 17; dit is ter plaatse
bekeken en het obstakel zou de hefboom zijn, waarvan niet iedereen weet waar je een pasje
kunt halen. Daar vlakbij zijn echter 7 prachtige parkeerplaatsen voor minder validen, die goed
bereikbaar zijn. Hierop wordt verder geen actie ondernomen. Afgesproken wordt deze locatie
mee te nemen in het rondje van de parkeerroute de volgende keer omdat er een verbeterslag
gemaakt zou kunnen worden door een onderbord te plaatsen met “alleen voor minder
validen”;
4. Verzoek om doortrekken tegelpad op de dijk tussen noord en zuid; Dit verzoek wordt in de
brainstormsessie van 9 september a.s. besproken en indien nodig voorgelegd aan HHNK. Maaik
checkt of dit stukje ook is meegenomen in de wegoverdracht naar de gemeente toe.
5. Doortrekken wandelpad over Noorderhazedwarsdijk. Steven, Maaik en wethouder
Beemsterboer hebben op 3 september met de heer Peijnenburg een overleg hierover.
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. Volgens Maaik staan
er voldoende borden en mensen blijven uiteindelijk toch parkeren waar het niet mag. Dit
verzoek wordt derhalve niet ingewilligd.
3.

4.

Voortgang ontwikkelingen Petten;
Experience center; Ontmoetingsplein; Toegangsweg; Parkeren; Camping Corfwater; Hotel Corfwater;
Deze punten worden allemaal besproken tijdens de brainstormsessie van 9 september. Steven koppelt
dit daarna terug aan de klankbordgroep.
Rondvraag en sluiting;
Steven bedankt iedereen en sluit de vergadering.

