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1. Voorwoord
In het tweede jaar van ons bestaan heeft het Dorps Ontmoetings Punt Petten (DOP) zich in
positieve richting ontwikkeld.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Schagen heeft, naar aanleiding van het
verzoek van de VVV en het DOP eind 2013 op 4 februari 2014 besloten het VVV gebouw in
Petten voor een proeftijd van een jaar beschikbaar te stellen voor activiteiten van de VVV en
het DOP en zo mogelijke aan derden. Het beheer is bij de Stichting SEBAP ondergebracht.
Het DOP regelt de bezetting van het gebouw.
Het bestuur van het DOP heeft daarop het VVV gebouw geïnventariseerd en een aantal
aanpassingen voorgesteld om dit gebouw voor multifunctionele activiteiten geschikt te
maken. Na veel vooroverleg met gemeente en betrokkenen heeft het DOP de bouwkundige
aanpassingen en de inrichting verzorgd.
De bouwkundige kosten zijn door SEBAP gefinancierd.
De VVV heeft vanaf 4 april tot en met 13 september en in de herfstvakantie in het
aangepaste VVV gebouw drie dagen per week zitting gehouden.
Het DOP heeft vanaf 23 april op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen zijn bijeenkomsten
in het VVV gebouw ondergebracht. Dit is door alle bezoekers van het DOP als een
verbetering ervaren en geleidelijk aan is het aantal bezoekers toegenomen. De
themamiddagen zijn zoals gebruikelijk in het kerkgebouw georganiseerd.
In de zomer van 2014 is de tuin opgeknapt en op verzoek van de vrijwilligers is een verhard
terras in de tuin aangelegd, waar in de prachtige zomer van 2014 onze bezoekers met veel
plezier vaak gebruik van hebben gemaakt.
Onzekerheid blijft echter bestaan over de vraag of het huurcontract na eind van het jaar
2014 verlengd wordt.
Bijgaand jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten in 2014.

Bestuur DOP
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2. Inrichten VVV gebouw voor activiteiten DOP en VVV
Op 19 december 2013 hebben de VVV en het DOP gezamenlijk het gemeentebestuur van
Schagen verzocht om het VVV gebouw Petten voor onze activiteiten te mogen gebruiken.
Op 4 februari 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schagen besloten
daar toestemming voor te verlenen en het VVV gebouw in Petten voor een proeftijd van een
jaar beschikbaar te stellen voor activiteiten van de VVV en het DOP en zo mogelijke aan
derden. Het beheer is bij de Stichting SEBAP ondergebracht.
Dit besluit is in lijn met het verzoek van de VVV en het DOP.
De gemeente heeft met SEBAP een huurcontact voor het VVV gebouw tot en met 31
december 2014 afgesloten. Het DOP huurt dit gebouw van SEBAP. Daarbij is afgesproken
dat het DOP de bezetting van dit gebouw regelt. SEBAP heeft in nauw overleg met het DOP
de betreffende huurcontracten opgesteld. Het DOP verstrekt SEBAP maandelijks een
overzicht van de bezetting van het gebouw op basis waarvan SEBAP de nota’s voor de
huurkosten uitschrijft.
Het DOP heeft na het besluit van B&W van Schagen het VVV gebouw geïnventariseerd en
een aantal aanpassingen voorgesteld om dit gebouw geschikt te maken voor het
onderbrengen van de activiteiten van de VVV en het DOP.
Architect Jan Kramer heeft ons daarbij vrijblijvend geadviseerd en aanbevolen achter de
voordeur van het VVV gebouw een tochtportaal aan te brengen. Dit omdat bij wind het in de
ruimte anders te veel tocht. Hij heeft daarvoor een schets gemaakt. Wij hebben daarop een
begroting van de kosten van de nodige aanpassingen van het VVV gebouw opgesteld. Na
overleg is besloten dat SEBAP de bouwkundige kosten voor hun rekening neemt.
Afb. 1 Tochtportaal DOP

Aannemer Jan Kleef heeft het tochtportaal en
nog een aantal kleinere aanpassingen
verzorgd. Het noodzakelijke schilderwerk en
andere aanpassingen zijn in eigen beheer
uitgevoerd, evenals het schoonmaken en het
definitief inrichten van dit gebouw.

De inventaris heeft het DOP zelf verzorgd. Vanwege het ontbreken van eigen middelen is het
nodig dat zo goedkoop mogelijk uit te voeren. De gemeente heeft ons toestemming verleend
uit een te slopen schoolgebouw aan de Julianastraat in Schagen een invalidentoilet,
noodverlichting en gordijnen mee te nemen. Deze zijn in zelfwerkzaamheid in het VVVkantoor opgehangen.
Via onze penningmeester Wilma Zee, die werkzaam is bij ”De Leeuw Groep” in Schagen,
heeft deze firma ons de benodigde tafels en stoelen beschikbaar gesteld. De eigenaren van
Camping ”De Watersnip” hebben ons een koffiezetapparaat en thermoskannen langdurig
uitgeleend.
We hebben deze sponsoren hartelijk bedankt voor hun medewerking. Dank zij deze hulp is
het mogelijk geworden om snel in dit gebouw met onze activiteiten van start te gaan.
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Het bezoekerscentrum ”Dijk te Kijk” bij de Pettemer Zeewering is in de winter 2013 - 2014
door het hoogheemraadschap omgebouwd naar expositieruimte ”Zand tegen Zee”.
Daarom was dit bezoekerscentrum enige tijd gesloten. Wij hebben op verzoek van het
hoogheemraadschap in die periode de presentatiebladen van de dijkversterkingen in de kerk
opgehangen. Belangstellenden konden deze in de kerk bekijken.
Als dank daarvoor schonk het hoogheemraadschap het DOP de niet meer gebruikte maar
nog in goede staat verkerende beeld - en geluidsapparatuur van ”Dijk te Kijk”. Dit hebben
we in dank aanvaard en in het VVV gebouw geïnstalleerd.
De tuin van het VVV gebouw bleek sterk verwaarloosd. We hebben daarom de gemeente
verzocht deze tuin op te knappen. Dit werd in eerste instantie afgewezen omdat de
gemeente dacht dat dit niet hun eigendom was.
Toen dat was opgehelderd gaven ze aan dat opknappen voor rekening van de huurder komt.
Na meerdere overleggen heeft de gemeente de tuin toch opgeruimd en de overhangende
boom verwijderd. Hierover hebben we vooraf overleg met de buurvrouw gehouden.
Onze inzet is deze tuin zo onderhoudsvriendelijk mogelijk in te richten.

Afb. 2. VVV tuin voor de aanpassing

Afb. 3. VVV tuin juli 2014

Tijdens de bijeenkomst met onze vrijwilligers op 19 juni is aangegeven, dat bij mooi weer
onze bezoekers graag buiten zitten. Dat is voor de deur van het gebouw uitgeprobeerd.
Dit bleek een groot succes, maar de bestrating ter plekke is te klein en niet erg geschikt om
daar tafels en stoelen neer te zetten. Daarom verzochten onze vrijwilligers de mogelijkheid
te onderzoeken in de tuin een terras aan te leggen.
We hebben dit verzoek aan de gemeente voorgelegd (ook aan twee wethouders) en de
reactie gekregen, dat ze dit een geweldig goed idee vonden. Helaas kon de gemeente geen
materialen beschikbaar stellen.
Door inzet van Mart Bigot werd snel geregeld dat door aannemingsbedrijf Hoogland gratis de
grond in de tuin werd afgegraven en een zandbed aangelegd. In de muur werd een toegang
naar dit terras gefreesd. Bij toeval kregen we voor het terras de beschikking over de ”oude”
gewassen grindtegels van Gijs Berkhof. Dit terras is daarop samen met onze vrijwilligers
aangelegd. De aanleg van dit terras is op deze wijze met geringe kosten snel gerealiseerd.
Mallinckrodt Diagnosticals bestond 1 jaar als zelfstandig bedrijf en gaven in juni het DOP aan
ter gelegenheid daarvan ons een cadeau te willen aanbieden. We hebben geopperd dat we
graag twee buitentafels wilden. Ze hebben ons daarop ons eind juni twee mooie buitentafels
aangeboden. We waren ze daarvoor natuurlijk zeer dankbaar.
Dankzij de geweldige zomer van 2014 hebben we weken achter elkaar vaak onze
koffieochtenden buiten kunnen organiseren. Daar schoven soms ook toeristen bij aan voor
een kopje koffie. Dit terras blijkt een groot succes.
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3. Activiteiten DOP in 2014
De eerste maanden van 2014 zijn de bijeenkomsten van het DOP op maandag, woensdag en
vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur in de kerk gehouden. Vanaf 23 april zijn we naar het VVV
gebouw verhuisd. Per bijeenkomst zijn twee vrijwilligers aanwezig die de ontvangst van de
gasten en de koffie - en theeverstrekking verzorgen. De themamiddagen zijn vanwege de
grote toeloop blijvend in de kerk gehouden.
De VVV heeft vanaf 4 april op de maandagen, vrijdagen en zaterdagen van 10.00 uur tot
15.00 uur zitting gehouden. Dit valt dus deels samen met bijeenkomsten van het DOP. Dat
blijkt in de praktijk geen probleem op te leveren.
De zittingen van de VVV zijn vanwege afnemend bezoek op 13 september gestopt. In de
herfstvakantie van 13 oktober tot 18 oktober is nog zitting gehouden, maar daarna zijn deze
zittingen van de VVV in Petten voor het jaar 2014 beëindigd.

Afb.4. DOP bijeenkomst vrijdagmorgen 5 september 2014
Op de woensdagochtenden is het DOP aanwezig, maar de VVV niet. Bezoekers van de VVV
komen desondanks, vooral in het seizoen, herhaaldelijk binnenlopen met verzoek om
informatie. Tijdens de bijeenkomst met onze vrijwilligers op 17 juni is daarover gesproken.
Op zich werd dit als een verstoring van deze bijeenkomsten ervaren. Maar na discussie zijn
we het met elkaar eens geworden, dat een goede ontvangst van gasten voor het dorp erg
belangrijk is en blijft. Daarom is afgesproken, dat woensdagmorgen één van de twee
aanwezige vrijwilligers zorgt voor de opvang van bezoekers van de VVV.
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Deze vrijwilliger staat de bezoekers zo goed mogelijk te woord, waardoor er geen verstoring
van de DOP bijeenkomst meer plaatsvindt en de bezoekers zo goed mogelijk worden
geïnformeerd.
Dit bleek goed te werken en is het gehele jaar, ook op dagen dat de VVV na het seizoen niet
meer aanwezig was, voortgezet. Op deze wijze hebben de vrijwilligers van het DOP wel een
paar honderd gasten te woord gestaan.
Vanaf 5 juni 2014 houdt de Omring elke donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur
zitting in het VVV gebouw om inwoners die zich met vragen melden te woord te staan.
In september heeft de ”Educatieve Vorming Voor Volwassen in Zijpe” (EVVV) gevraagd hun
opleidingen die ze in Petten verzorgen in het DOP onder te mogen brengen. Dat blijkt goed
inpasbaar.
Vanaf 24 september zijn de opleidingen Spaans 1 op de woensdagavonden van 20.30 uur tot
22.00 uur in het DOP gehouden en
vanaf 25 september op de donderdagavonden van 19.00 uur tot 20.30 uur de opleiding
Spaans conversatie en
vanaf 24 oktober heeft de EVVV op de vrijdagmorgens om de veertien dagen een digi-uurtje
in de spreekkamer voor beginnende computergebruiker verzorgd van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Afb. 5. Foto terras DOP 30 juli 2014
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4. Themamiddagen en andere activiteiten DOP
In 2014 zij de volgende themamiddagen en andere acties ’s door het DOP georganiseerd:
Woensdag 8 januari verstrekte het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
informatie over het nieuw aan te leggen strand en de duinen tussen Petten en Camperduin.
Daarbij waren ook de vertegenwoordigers van de Aannemerscombinatie Van Oord – Boskalis
aanwezig. Met lichtbeelden is duidelijk gemaakt wat er gaat gebeuren en hoe de eindsituatie
er volgend jaar gaat uitzien. We hebben daar zo’n 40 zeer geïnteresseerde bezoekers mogen
verwelkomen. Er is ruim van de gelegenheid gebruik gemaakt allerlei vragen te stellen.
Dankzij de contacten die we deze eerste themamiddag met de aannemerscombinatie Van
Oord – Boskalis maakten konden we in mei en september op hun uitnodiging tochten met de
bus naar de werkzaamheden van de zandsuppletie maken. Bezoekers van het DOP die zich
hebben aangemeld hebben met eigen ogen aanschouwd hoe de nieuwe duinen en het
strand wordt aangelegd. Voor sommigen was dit de enige mogelijkheid om deze
werkzaamheden te bezoeken.
Woensdagmiddag 5 februari hebben we wederom zo’n 40 personen mogen
verwelkomen, waaronder 31 kinderen van de Buiten Schoolse Opvang (BSO) de Pettenvlet
aan Zee. Met hulp van de ouderen is er bingo gespeeld en daarna is volop met de
sjoelbakken gespeeld. Het was een zeer gezellige en geslaagde middag.
Woensdagmiddag 5 maart heeft ”Hoor Service Engel” uit Schagen ons bezocht en gratis
gehoortesten uitgevoerd. We hebben daar 22 bezoekers mogen verwelkomen. Van een
aantal van de geteste bezoekers is het gehoor nog als voldoende aangemerkt, maar bij
een aantal is geadviseerd een apparaat te laten aanmeten. De bezoekers vinden dit
een waardevolle bijeenkomst, geschikt om later nog eens te herhalen.
Woensdagmiddag 2 april hebben Onno en Olga Bijl uit Petten een themamiddag
verzorgd met als thema ”WEG”. Dit ging over 4½ jaar durende zeereis. ”Weg” is ook de
titel van het boek dat Onno over deze zeilreis heeft geschreven. Ze namen ons aan de
hand van beelden en verhalen mee aan boord van hun zeilboot en vertelden zeer
geanimeerd over de landen die ze hebben bezocht en over de mensen die ze op hun reis
hebben ontmoet. Deze presentatie is door de aanwezigen zeer op prijs gesteld.
Zondag 13 april heeft het Hoogheemraadschap vanuit ”Zand tegen Zee” een wandeltocht
door Petten georganiseerd. Het Hoogheemraadschap wilde daarmee publiciteit aan het
nieuw ingerichte informatiecentrum en aan de zandsuppletie geven.
Wij zijn gevraagd de kerk daarbij als tussenstop in te richten. Dit omdat in de periode dat
het vroegere ”Dijk te Kijk” vanwege verbouwing was gesloten wij hun publicaties over de
kustversterking in de kerk hebben opgehangen.
Onze vrijwilligers hebben in de kerk tussen 10.00 uur tot 16.00 uur koffie/thee/limonade aan
de deelnemers geschonken en het hoogheemraadschap organiseerde daarbij in de kerk
bezigheden voor de kinderen. De kosten zijn door het hoogheemraadschap vergoed. De
extra inkomsten komen ten goede aan onze kas.
We zijn onze vrijwilligers erg dankbaar dat ze zich belangeloos beschikbaar hebben gesteld.
We hebben in de kerk ruim 300 bezoekers mogen verwelkomen. Dit heeft ons een positief
saldo opgeleverd. Dat geld hebben we zeer zinvol kunnen gebruiken voor de aanschaf van
kleinere artikelen, nodig voor de inrichting van het VVV gebouw.
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Woensdagmiddag 7 mei heeft Aannemerscombinatie Van Oord – Boskalis ons een bezoek
aan de werkzaamheden van de zandsuppleties aan de kust aangeboden. Voor twee uur
stond een erg luxe touringcar bij het DOP gereed waar we 32 bezoekers hebben mogen
verwelkomen. We zijn eerst naar het bezoekerscentrum ”Zand tegen Zee” gereden, waar ons
de geheel nieuw ingerichte tentoonstelling is uiteengezet. Vervolgens zijn we in de bus langs
de buitenzijde over de dijk naar Camperduin gereden. We zijn door Koen Bakker van de
Aannemerscombinatie begeleid. Koen vertelde honderduit over alle facetten van hun werk,
het storten van zand voor de dijken en alles wat daar bij komt kijken. In Camperduin zijn we
in strandpaviljoen Struin met koffie met gebak onthaald. Het is zo gepland, dat we op de
terugtocht in de bus naar Petten de schepen vlak voor de dijk konden zien ”rainbowen”.
Vanaf de boeg van deze schepen wordt met een grote boog zand, dat ze zo’n 10 km uit de
kust van de bodem hadden opgezogen, gemengd met veel water uit zee voor de dijken in
zee gespoten. Dat leverde spectaculaire beelden op. De deelnemers waren zeer tevreden
over dit uitje en velen melden zich nu al vast aan voor een tweede bezoek aan dit werk na
de zomer.

Afb. 6. Bezoek Zand tegen Zee en de kust 7 mei 2014
Woensdag 11 juni heeft Piet Glas een druk bezochte lezing met beelden over de barakken
verzorgd. Dat waren de noodwoningen die vlak na de oorlog werden neergezet, om met
name de dijkwerkers te huisvesten die de zeewering moesten herstellen.
Vanwege ”de Kunstroute” zijn in juli en augustus geen themamiddagen in de kerk gehouden.
Woensdag 10 september zijn we voor de tweede keer dit jaar uitgenodigd door de
aannemerscombinatie Van Oord - Boskalis om naar het zand opspuiten te komen kijken.
Daar was erg veel belangstelling voor. Er waren nu twee bussen nodig.
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Afb. 7 . Vertrek bij het DOP voor bezoek
Zand tegen Zee en de kust
12 september 2014

Afb. 8 .Bezoekers DOP in het
expositiegebouw ”Zand tegen
Zee” op 12 september 2014

We zijn begeleid door Niels Hutter de omgevingsmanager van de Aannemerscombinatie en
zijn rechterhand Koen Bakker. We zijn eerst naar het bezoekerscentrum ”Zand tegen Zee”
gereden, waar we de tentoonstelling bekeken en toelichting kregen op al het materiaal dat
daar is tentoongesteld.
Daarna reden we buitendijks over de Pettemer- en Hondsbossche Zeewering naar
Camperduin. Dat was de laatste mogelijkheid om nog tussen de dijk en het nieuw
opgespoten duin door te rijden. De dagen erna werd de geul waarlangs we toen nog konden
rijden deels met zand dichtgestort en vanaf dat moment was deze passage definitief
afgesloten. Na verloop van tijd zorgt de wind er voor dat deze ruimte tussen duin en dijk een
aaneengesloten geheel vormt. In Camperduin is ons een ijsje aangeboden. Op de terugweg,
wederom buitendijks over de dijk, is aanvullend erg veel informatie over het werk verteld. Bij
het DOP werden we met zijn allen op de foto gezet. Dit was opnieuw een zeer geslaagde
trip.

Afb. 9. Met de bus buitendijks naar Camperduin op 10 september 2014
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Afb. 10. Bezoekers van het DOP na afloop van de excursie aan de zandsuppletie
op 10 september 2014

Woensdag 1 oktober hebben verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie de ”Omring”
uitleg over hun werk en onder andere tips hoe je rug te krabben en je steunkousen aan te
trekken gegeven.
Woensdag 5 november verzorgde onze secretaris Karel Adema een druk bezochte
presentatie met lichtbeelden over de geschiedenis van de Hondsbossche- en Pettemer
Zeewering. Hij liet zien hoe onze kust er vroeger uitzag, hoe deze zich ontwikkelde en hoe
de besluitvorming om de kust met zand te versterken tot stand is gekomen

Afb. 11. Schilderij van Cornelis Verbeeck visverkoop in de Gouden Eeuw op het
strand van Petten
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Afb. 12.
Zandsuppletie
voor de
Hondsbossche
Zeewering
november 2014
Opname met de
drone van de
Camping de
Watersnip

Woensdag 3 december zijn ”Oud Hollandse spelletjes” gespeeld. Deze zijn speciaal
ingehuurd en zorgden die middag voor veel vermaak.
Op maandagmiddag 15 december verzorgden de kinderen van de Buitenschoolse
Opvang van kinderdagverblijf ”de Pettenvlet aan Zee” een generale repetitie van de musical
Frozen van Walt Disney. Dinsdag 16 december werd de première gehouden.
Beide voorstellingen trokken veel toeschouwers.

Afb. 13. Artikel in de Schager Courant 16 december 2014
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5. Bezoekersaantallen DOP
De aantallen bezoekers in 2014 zijn in onderstaande grafiek weergegeven. We kunnen
spreken van een gestage toename van het bezoekersaantal.
Daar zijn we erg blij mee.
Dit is vooral te danken aan de prettiger omgeving in het VVV gebouw. Het is meer open en
lichter dan in het kerkgebouw. Dat bevordert de sfeer.
Ook de aanwezigheid van het terras waar men bij mooi weer graag zit is erg uitnodigend.
Door deze positieve ontwikkelingen komen onze bezoekers nu regelmatiger het DOP
bezochten, waardoor er meer vaste bezoekersgroepjes zijn ontstaan. Dat trekt weer nieuwe
bezoekers aan.

Bezoekersaantallen DOP 2014
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6. Verlenging huurcontract VVV gebouw
Het huurcontract voor de verhuur van het VVV gebouw is door de gemeente Schagen aan
SEBAP verleend voor een proefperiode van 1 april 2014 tot en met 31 december 2014.
Daarbij is in onderling overleg overeengekomen dat het DOP de verhuur van dit gebouw
verzorgd. DOP verstrekt daartoe SEBAP maandelijks een overzicht van de verhuur van de
afgelopen maand, op basis waarvan SEBAP de nota’s voor de huurkosten uitschrijft.
De afspraak is gemaakt dat de gemeente eind 2014 aangeeft of dit huurcontract kan worden
verlengd. Op 2 december heeft SEBAP schriftelijk van gemeente Schagen bericht ontvangen
dat het huurcontract van het VVV gebouw tot 31 maart 2015 wordt verlengd. Reden is, dat
een definitieve besluit nog niet kan worden genomen omdat een evaluatie door de gemeente
nog niet is afgerond. De gemeente heeft aangeven voor 31 maart 2015 te zullen besluiten of
verlenging van dit huurcontract al dan niet mogelijk is.
In 2014 is gewerkt aan het voorbereiden van reconstructieplannen voor het Plein 1945. Deze
uitwerking wordt in opdracht van de gemeente Schagen uitgevoerd. Vanuit Petten is daar in
overleg met de Dorpsraad een klankbordgroep vanuit het dorp Petten ingesteld die de
gemeente daarbij van zwaarwegend advies voorziet.
De klankbordgroep heeft na diverse overleggen ingestemd met een ontwerp van architect
Caspar Slijpen. Dit ontwerp is 11 december 2014 in het Multifunctioneel gebouw in Petten
aan het publiek gepresenteerd. Dit ontwerp ontving behoudens een aantal opmerkingen veel
bijval. Gemeente Schagen heeft daarop opdracht verstrekt dit plan gereed voor uitvoering te
maken, zodat na het seizoen 2015 met de uitvoering kan worden begonnen.
In dit plan is het voornemen opgenomen het kerkgebouw bij de komende reconstructie van
het Plein 1945 in private uitvoering een horecabestemming te geven. Dan valt dit niet meer
onder het beheer van SEBAP en resteert binnen de dorpskern alleen nog het VVV gebouw
voor niet commerciële activiteiten. Dit gegeven zal ongetwijfeld onderwerp vormen bij de
komende evaluatie van de gemeente Schagen.
Het bestuur van het DOP is in principe redelijk positief gestemd over mogelijke verlenging
van het huurcontract, maar wacht het besluit van de gemeente daarover af.
Het bestuur van het DOP neemt vooruitlopend op deze besluitvorming geen initiatieven tot
uitbreiding van activiteiten in het VVV gebouw, maar gaat er bij lopende afspraken van uit
dat deze ook geheel 2015 kunnen worden voortgezet.
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7. Bestuur en de activiteiten van het bestuur DOP
Het bestuur van het DOP is in 2014 als volgt samengesteld:
Connie Kleimeer
Karel Adema
Wilma Zee
Renze Engelkes
Johan Beukers

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Het bestuur DOP is in 2014 zes maal bijeengekomen, te weten op:
21 januari
10 maart
20 mei
17 juni
23 september
16 december
Van elke bestuursvergadering is een verslag met actiepuntenlijst opgesteld.
Het rooster voor inzet van de vrijwilligers is ook in 2014 door Nienke Klant verzorgd.
In 2014 zijn naast de bestuursvergaderingen de volgende overleggen gevoerd:
Op 23 januari heeft overleg plaatsgevonden met wethouder B. Blonk van de
Gemeente Schagen. Daarbij is ons verzoek om gebruik te mogen maken van het
VVV gebouw mondeling nader toegelicht. De heer Blonk gaf aan dat hij dit verzoek
ook met SEBAP heeft besproken. Die hebben geen bezwaar dit gebouw ook in
beheer te nemen. Maar er lagen bij het college nog tegengestelde adviezen. Tevens
hebben we de heer Blonk gevraagd bij KopGroep Bibliotheken aan te kaarten dat
wij als DOP bereid zijn als inname- en uitgiftepunt voor hun te fungeren.
Op 10 februari is overleg gevoerd met Marlies Groot van de VVV TOP van Holland.
Daarbij zijn afspraken gemaakt over de indeling van het VVV gebouw en opstelling
van ieders meubilair en de openingsdatum.
19 februari hebben we samen met het bestuur van SEBAP in het gemeentehuis in
Tuitjenhorn met de gemeente overleg gevoerd. Daarbij is gesproken over het
huurcontract en over de door ons voorgestelde aanpassing van het VVV gebouw en
de kostenverdeling van deze aanpassing. Afgesproken is dat SEBAP de
bouwkundige kosten betaalt. Het DOP verzorgt de inrichting. Op basis van deze
afspraken zijn de noodzakelijke aanpassingen gerealiseerd.
Op woensdagmorgen 23 april hebben we feestelijk de eerste bijeenkomst van het
DOP in het VVV gebouw gevierd.
Op 2 juni hebben Connie Kleimeer en Karel Adema in het gemeentehuis van
Schagen de presentatie bijgewoond van het in opdracht van de provincie uitgevoerd
onderzoek naar het bepalen van de identiteiten van de diverse dorpen in onze
gemeente. Ten aanzien van de opgestelde identiteit Petten hadden we nog wel een
aantal opmerkingen.
5 juni is de Omring gestart met het houden van wekelijkse zittingen in het VVV
gebouw. Voorafgaand zijn individuele gesprekken met Wonen Plus Welzijn, de
Wering en de Omring gehouden. Wij hebben ze geattendeerd op de mogelijkheid in
Petten zittingen te houden. De Omring is daar op in gegaan.
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17 juni hebben we met onze vrijwilligers overleg gevoerd en zijn de ervaringen in
het nieuwe onderkomen uitgewisseld. Men was zeer positief over dit gebouw. Een
aantal kinderziekten zijn vermeld en daarop verholpen. De wens werd geuit een
tuinterras aan te leggen om bij mooi weer buiten te kunnen zitten.
Op 10 juli hebben we overleg gevoerd met het bestuur van SEBAP. Daarbij zijn een
aantal ontstane misverstanden opgehelderd en zijn werkafspraken gemaakt over de
onderlinge samenwerking.
Op 5 september hebben we in het VVV gebouw overleg gevoerd met Mannes
Westra en Jacinta Krimp van de KopGroep Bibliotheken. We hebben hun gevraagd
waarom vrijwillige uitgifte en ontvangst van hun boeken in Petten door vrijwilligers
van het DOP zoals door ons gevraagd niet mogelijk is. Dit overleg heeft erin
geresulteerd dat is toegezegd, dat KopGroep Bibliotheken in het DOP een computer
installeert waarmee boeken bestelt kunnen worden. Tevens zal het DOP tijdens
onze openingsuren gebruikt gaan worden voor het ophalen van afgeleverde boeken
en als inzamelpunt van gelezen boeken. KopGroep Bibliotheken verzorgt het
ophalen en brengen van deze boeken.
Met de daadwerkelijke uitvoering van deze voorbereidende maatregelen bleek
echter nog veel tijd nodig. Er moesten diverse digitale problemen worden opgelost.
Invoering bleek daarom in 2014 nog niet haalbaar.
Zaterdag 13 september hebben Connie Kleimeer en Karel Adema in Oudesluis
samen met de Dorpsraad Petten en ander belangengroeperingen uit de gemeente
ter gelegenheid van de dag van de Democratie in de kerk aldaar een stand ingericht
en bemand waar onze activiteiten werden vermeld. Ter gelegenheid van die dag
bezocht de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties de heer Plasterk
Oudesluis en kon daar kennis maken met de vele activiteiten die in onze gemeente
werden ontplooid. Hij heeft daar ook onze stand bezocht.
16 september is overleg gevoerd met Marlies Groot van de VVV TOP van Holland.
Aanleiding was het plotseling stoppen van hun openstelling op 15 september.
Daarbij is gesproken over verlenging van het huurcontact in 2015 en de
mogelijkheid van voortzetting van hun informatieverlening. Daarbij bleek dat door
vermindering van de subsidiebedragen het verdienmodel van Top van Holland sterk
onder druk staat en zelfs het voornemen bestaat om de vestiging Petten in 2015 te
sluiten. Besproken zijn mogelijkheden om desondanks toch deze dienstverlening in
2015 met inzet van onze vrijwilligers te continueren.
21 oktober is overleg met Marlies Groot van de VVV Top van Holland gevoerd.
Daarbij is de mogelijkheid met cijfers onderbouwd aangedragen om in 2015 met
inzet van onze vrijwilligers de informatievoorziening aan VVV bezoekers in 2015
voort te zetten. Het DOP verzorgt de ontvangst van gasten, de VVV betaalt tijdens
die uren de huur. Marlies Groot zal deze mogelijkheid aan haar bestuur voorleggen.
Vanwege een ambtelijke negatief advies is afgesproken, dat het DOP daarover
rechtstreeks met wethouder Blonk contact opneemt. Daarnaast zijn het uitvoeren
van een aantal praktische zaken besproken en de taakverdeling daarbij.
Op 6 november heeft overleg tussen de Spar, SPAR Holding, Dorpsraad en het DOP
plaatsgevonden. In oktober 2013 hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) en de SPAR-Holding B.V. een intentieverklaring met elkaar
gesloten om in 5 dorpen in krimp- en anticipeergebieden samen met het dorp, de
gemeente en de Provinciale Vereniging van Kleine Kernen te kijken of door samen
te werken de leefbaarheid in het dorp behouden kan worden of vergroot.
Bijvoorbeeld door functies (zowel commercieel als maatschappelijk en publiek) met
elkaar te verbinden. Voorzieningen kunnen misschien niet meer volledig fulltime in
een eigen pand behouden blijven, maar door combinatie en samenwerking te
zoeken behouden blijven. Petten is als één van die dorpen aangewezen.
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In samenwerking met de dorpsraad is op 25 september een bijenkomst in het dorp
gehouden. Deze avond was bedoeld om te inventariseren welke wensen en ideeën
er leven om de leefbaarheid in Petten te bevorderen en te bezien welke rol de SPAR
hierin zou kunnen vervullen. Aangezien het DOP zich ook ten doel stelt om
activiteiten voor de mensen te organiseren en bepaalde diensten aan te bieden is
samenwerking gewenst. Om te inventariseren welke zaken wie ter hand heeft
genomen en hoe die het beste kunnen worden gecoördineerd heeft 6 november
overleg tussen de SPAR, SPAR Holding, Dorpsraad en het DOP plaatsgevonden.
Vanuit het DOP waren daar Connie Kleimeer en Karel Adema bij aanwezig. Van dat
overleg is een verslag opgesteld.
7 november hebben Connie Kleimeer en Karel Adema op uitnodiging van de
Vereniging van Kleine kernen een bijeenkomst van het Noord-Hollands Plattelands
Parlement in Hoofddorp bijgewoond. Daar werd o.a. voorlichting gegeven over
mogelijkheden van uitbreiding van taken en mogelijkheden van financiering.
25 november is opnieuw overleg met Marlies Groot van de VVV Top van Holland
gevoerd. Ze heeft na nieuw overleg met betrokken gemeenten afgesproken dat ze
een verzoek aan haar bestuur voorlegt om de informatievoorziening aan bezoekers
aan de VVV in Petten met inzet van vrijwilligers ook in 2015 voort te zetten.
Op 2 december heeft SEBAP schriftelijk van gemeente Schagen bericht ontvangen
dat het huurcontract van het VVV gebouw tot 31 maart 2015 wordt verlengd. Reden
is dat een definitieve besluit nog niet kan worden genomen omdat een evaluatie
door de gemeente nog niet is afgerond.

Afb. 15 Bijeenkomst in DOP september 2014
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8. Financiën en rechtsvorm DOP
Constante inkomstenbron voor het DOP is de uitgifte van consumptiekaarten. Eén kopje kost
€ 1. Een consumptiekaart kost € 5 en is goed voor het verkrijgen van 6 kopjes koffie of thee.
Met deze inkomsten kunnen de voorraad koffie en thee met toebehoren worden ingekocht.
Daarnaast heeft het DOP een aantal meest kleinere bedragen aan sponsorgelden ontvangen.
Deze gelden zijn voornamelijk gebruikt voor aanschaf van eenmalige gebruiksartikelen en
betaling van extra kosten voor speciale bijeenkomsten.
In de volgende staat zijn de ontwikkeling van ons budget weergegevenː

Inhoud kas
DOP 2014
€1.207
€1.010
€814
€685

€705

1-jan
Reeks1 €685

€1.028

€1.199

€1.336
€1.250

€1.046

€968

€811

€751

1-feb 1-mrt 1-apr 1-mei 1-jun 1-jul 1-aug 1-sep 1-okt 1-nov 1-dec 31-dec
€705 €751 €814 €811 €1.010 €1.207 €968 €1.028 €1.046 €1.199 €1.336 €1.250

Afb. 16. Grafiek inhoud kas DOP 2014
Met gemeente Schagen en met SEBAP is afgesproken, dat het DOP vanaf 1 april 2014 aan
SEBAP voor gebruik van het VVV gebouw en de kerk huur betaalt. Om dat te kunnen
financieren heeft het bestuur van het DOP op 6 juni 2014 voor het jaar 2014 bij de
gemeente Schagen subsidie aangevraagd voor een bedrag van € 2.400, - .
Dit bedrag is toegekend.
Maar om subsidie in ontvangst te kunnen nemen is het voor de gemeente noodzakelijk, dat
het DOP over een eigen rechtsvorm beschikt of bij een partij met een rechtsvorm is
ondergebracht.
Het bestuur van het DOP heeft een beslissing hoe dit op te lossen uitgesteld. Gewacht is tot
duidelijk is op welke wijze de reconstructie van het Plein 1945 wordt uitgevoerd en welke
status het VVV gebouw en het kerkgebouw daarin krijgt en of het huurcontract voor het VVV
gebouw wordt verlengd.
De uitwerking van het reconstructieplan Plein 1945 is in december duidelijk geworden. Maar
een besluit over huurverlenging is in afwachting van een op te stellen evaluatie uitgesteld.
Om de toegekende subsidie over 2014 te kunnen innen heeft het bestuur van het DOP drie
mogelijkheden overwogen:
1.
2.
3.

Het DOP krijgt een eigen identiteit.
Het DOP wordt bij de Dorpsraad ondergebracht.
Het DOP wordt bij SEBAP ondergebracht.
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Bij het Zijper Notariskantoor is advies gevraagd wat in de gegeven situatie de beste
oplossing voor het DOP kan zijn.
Mede gebaseerd op die adviezen heeft het bestuur DOP op 16 december besloten een eigen
stichting DOP te vormen.
Omdat het DOP vanuit de Dorpsraad is voortgekomen is vooraf aan het bestuur van de
Dorpsraad om instemming gevraagd en verkregen. Daarop is ook de gemeente Schagen en
SEBAP over dit voornemen geïnformeerd.
Het Zijper Notariskantoor is daarop gevraagd een stichtingsakte Stichting DOP te verzorgen.
Het DOP heeft daartoe alle benodigde informatie aangeleverd.
Maar gezien de grote drukte bij het notariskantoor op het eind van het jaar bleek het niet
mogelijk dat nog in 2014 te realiseren.

Afb. 17. Bezoekers van de excursie zandsuppletie 10 september 2014
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9. Conclusies en aanbevelingen
De voortzetting van onze activiteiten is in 2014 succesvol verlopen. Vanaf het begin van de
zittingen in het VVV gebouw zijn hierover veel positieve reacties ontvangen. Het aantal
bezoekers is na de zomer geleidelijk aan toegenomen. Het bestuur van het DOP wil graag
dat zo veel mogelijk personen uit de doelgroep onze reguliere bijeenkomsten bezoeken.
Maar dat zal op natuurlijke wijze tot stand moeten komen. Daarom zijn onze activiteiten er
op gericht de ontvangst van onze gasten zo goed mogelijk te verzorgen. Een positieve mond
op mond reclame is daarbij erg belangrijk.
Onze voorzitter verzorgt voor elke DOP bijeenkomst dat het gebouw wordt geopend. Ze
regelt de opvang van de dienstdoende vrijwilligers en zet zo nodig de tafels en stoelen netjes
neer en voorziet die van een bloemetje. Daarbij worden kleine probleempjes die zich soms
voordoen direct opgelost. Na afloop verzorgt ze de afsluiting. Dit is erg arbeidsintensief maar
bevordert een probleemloos functioneren. Daarom wil het bestuur deze manier van opvang
gaarne voortzetten, maar tracht dit over meerdere personen te verdelen. Maar daarvoor
hebben we meer sleutels nodig. Die moeten we bijbestellen, maar het daarvoor
noodzakelijke veiligheidscertificaat is bij de VVV niet meer te vinden. Daarom wordt
bijbestellen vrij duur. We hebben daarom afgesproken te wachten tot er meer duidelijkheid
bestaat of het huurcontract wordt verlengd. Zo ja, dan gaan we voor meer sleutels zorgen
en proberen het sleutelbeheer over meerdere personen te verdelen.
We betalen vanaf april 2014 huur. We beschikken door de uitgifte van consumptiekaarten
over een gering budget. De kosten van huur kunnen we daarmee niet bekostigen. Daarom
hebben we voor 2014 bij de gemeente subsidie aangevraagd. Die subsidie is toegekend. In
september hebben we vervolgens een subsidieverzoek voor 2015 bij de gemeente ingediend.
Deze subsidieaanvraag maakt het echter noodzakelijk, dat het DOP een rechtsvorm heeft.
Na afweging heeft het bestuur eind 2014 besloten een eigen identiteit aan te nemen en een
stichting DOP op te richten. Het is de notaris niet gelukt dit nog in 2014 te realiseren.
We trachten het DOP met inzet van onze vrijwilligers als inname- en uitgiftepunt voor de
KopGroep Bibliotheken te laten functioneren. Ook trachten we het steunpunt van de VVV
met inzet van onze vrijwilligers in 2015 in stand te houden. De pogingen dit goed op de rit te
zetten zullen de komend periode de nodige inspanning vergen om. Of beide pogingen zullen
slagen is onzeker.
Onze wens is activiteiten in het sociale domein waar mogelijk te bundelen en in ons
onderkomen te organiseren. Daartoe heeft ons bestuur bij een aantal stakeholders
gesondeerd naar mogelijkheden daartoe. Mogelijk lukt het volgend jaar daar meer invulling
aan te kunnen geven.
Randvoorwaarde is dat het huurcontract van het VVV gebouw na 31 maart 2015 wordt
verlengd.
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10. Vrijwilligers DOP eind 2014
Nelly van de Berg
Jan Beek
Mary Beek
Nico Beerse
Bertus Blekendaal
Catrien Blekendaal
Ans Boerdijk
Ella Dammer
Gert van Engelenburg
Piet Glas
Anneke Heynen
Henk Heynen
Rietje Jonker
Henny Klant
Nienke Klant
Rolf Klant
Jan Kleef
Willy Kleimeer
Inge Kooy
Joke Kruit
Cees Mantel
Martin de Rooy
Margriet Schermer
Cees Tesselaar
Heidi Tromp
Rob Waage
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