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Petten, 17 maart 2021
Beste Dorps Ontmoetings Punt vrijwilligers,
Hierbij willen we de actuele stand van zaken bij het DOP aangeven.
Corona.
Zoals bekend hebben we alle DOP-bijeenkomsten vanwege meerdere Coronabesmettingen
afgeblazen. We hebben gemerkt hoe besmettelijk de Britse Coronavariant kan zijn. We gaan
pas weer open wanneer dat weer volledig veilig kan.
Pas allen goed op, ik heb aan den lijve ondervonden hoe beroerd je ervan kunt zijn.
Verbouwplan DOP-gebouw.
We zijn door de gemeente uitgenodigd om vanmorgen een overleg bij te wonen waarbij ons
is medegedeeld wat het college betreffende de verbouw van het DOP-gebouw 16 maart
2021 heeft besloten. Dat is via het computerprogramma Teams verlopen, zodat we dat
vanuit huis konden bijwonen. Daarbij waren behalve Connie en Karel van het DOP ook de
wethouders Sigge van der Veek en Joke Kruit aanwezig en de gemeentelijke ambtenaren
Nico Nannes en Nico den Otter. Daarbij waren ook Sijbrand Spannenburg en Marieke
Kleimeer van de Dorpsraad aanwezig en Sari Kortekaas en Piet Breed van SEBAP.
We kregen allen een klein plekje op het computerscherm toebedeeld.
Sigge van der Veek was voorzitter en die gaf het woord aan Joke Kruit. Die gaf aan dat het
een moeilijk besluit was maar besloten is tot een grote verbouwing van het DOP-gebouw,
maar zonder dat de keuken wordt ingericht voor het bereiden van maaltijden. Wanneer
maaltijden worden bereid moet dat in de keuken in de MFR. Of catering door de lokale
horeca.
Ze gaf aan dat het slecht voor het dorp is dat twee besturen elkaar naar het leven staan.
Ze hoopt, dat partijen verder in goede harmonie gezamenlijk samen kunnen gaan.
Desgevraagd gaven de vertegenwoordigers van de Dorpsraad aan, dat ze blij zijn met deze
uitkomst. Ze hopen dat de keuken voldoende groot blijft voor de reguliere zaken.
Wij als vertegenwoordigers van het DOP hebben aangegeven blij met dit besluit te zijn. Wij
willen graag vooruit met het dorp. We hopen dat de verstandhouding met SEBAP weer wordt
zoals dat in de beginjaren was.
De vertegenwoordigers van SEBAP wilden nog geen reactie afgeven, maar daarover eerst
met hun bestuur overleg over hebben.
De heer Nico Nannes heeft desgevraagd aangegeven, dat nadat dit besluit zoals gebruikelijk
komende dinsdag a.s. in het collegeoverleg wordt bevestigd, wij allen per brief deze uitkomst
ontvangen. Ook de raadsleden worden dan daarover geïnformeerd.
Later zal de gemeente voor dit project een projectleider aanstellen.
Het leek ons goed jullie hierover snel te informeren.
Zodra meer bekend wordt zullen we dat berichten.
Namens het bestuur,
Connie Kleimeer, Tel. 0226 383132

