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      Petten, 24 december 2020 
Beste Dorps Ontmoetings Punt vrijwilligers, 
 
Hierbij willen we de actuele stand van zaken bij het DOP aangeven. 
 
Voortzetting van onze bijeenkomsten in de kerk. 
Zoals we op 20 mei jl. al hebben aangegeven hebben we met dank aan de gemeente onze 
bijeenkomsten op 3 juni jl. in de kerk hervat. We mogen desgevraagd zolang de kerk nog 
niet is verkocht deze gebruiken. 
We moeten daarbij alle geldende voorzorgmaatregelen aanhouden. 
We zijn de gemeente daarvoor erg dankbaar. Dit is ook door onze gasten dankbaar 
aanvaard. Ook de handwerkclub, die vanaf dit jaar onder het DOP valt, hebben in de kerk 
hun bijeenkomsten weer vervolgd. 
Maar met velen hopen ook wij dat deze Corona-dreiging zo snel als mogelijk achter ons ligt. 
In de periode van 6 november t/m 18 november hebben we moeten sluiten, maar bij de 
strenge lock-down maatregelen vanaf 15 december mogen we als uitzondering onze 
bijeenkomsten vervolgen. Daar zijn we erg blij mee. Dit omdat bij totale sluiting eerder is 
gebleken, dat dit bij diverse ouderen erg veel eenzaamheid veroorzaakt.  
Ons is maandag jl. medegedeeld dat de kerk is verkocht. We moeten deze binnenkort 
ontruimen. De datum horen we nog. Zodra een datum bekend is zullen we dat berichten.  
 
Nieuwe penningmeester DOP. 
Vorig jaar heeft Carla Starink van Wilma Zee het penningmeesterschap DOP overgenomen. 
Maar dit jaar heeft ze aangegeven, dat deze taak lastiger blijkt dan gedacht. Zodra we een 
vervanger hebben gevonden wil ze deze taak daarom graag overdragen. 
We hebben Wil Kleimeer bereid gevonden deze taak over te nemen. Op 11 december jl. is 
daarop de taak van penningmeester DOP overgedragen naar Wil Kleimeer. 
We hebben Carla bedankt voor haar inzet en Wil als penningmeester welkom geheten.  
 
Verbouwplan DOP-gebouw. 
11 april 2019 hebben we zoals bekend een professioneel uitgewerkt bouwplan met complete 
kostenraming voor de verbouw van het DOP-gebouw naar de gemeente gezonden met 
verzoek om toestemming. Daar hebben we een uitgebreide onderbouwing met onze 
voornemens in de komende jaren bijgevoegd. Dit plan moesten we eerst aan SEBAP 
voorleggen. Die bleken mordicus tegen. Wij moeten ons volgens hun beperken tot 
koffieochtenden, alle andere activiteiten zijn onnodig. 
We vroegen daarop wethouder Joke Kruit om bemiddeling, maar die wilde dat niet. De 
Dorpsraad pakte daarop die handschoen op en werd een overeenkomst met SEBAP bereikt. 
6 december 2019 is afgesproken dat SEBAP met ons ons bouwplan verder gaat uitwerken. 
Wij dragen daarbij dan het regelen van de bezetting van het DOP-gebouw over aan SEBAP. 
Vanwege de coronacrisis zijn deze voorbereidingen vanaf maart jl. tijdelijk opgeschort. 
1 april jl. hebben we het regelen van de bezetting DOP-gebouw aan SEBAP overgedragen. 
20 juni ontvingen we tot onze verbazing van SEBAP in klad een plattegrondtekening voor 
verbouw van het DOP-gebouw met het verzoek dit verder met hun uit te werken. Deze opzet 
betrof een voornamelijk interne verbouwing met heel weinig toegevoegde ruimte. 
Dit plan was voor ons niet acceptabel. Daarbij zouden we ons moeten beperken tot alleen 
het houden van koffiebijeenkomsten. Alle andere activiteiten moeten we dan afstoten. 
Wij gaven aan met hun opzet niet akkoord te gaan en stelden voor om in augustus met onze 
architect bijeen te komen en op basis van onze tekeningen te bespreken hoe verder te gaan. 



Op 16 juli ontvingen we van SEBAP bericht, dat ze hun eigen plan aan de gemeente gaan 
voorleggen met het verzoek het DOP-gebouw volgens hun plan te verbouwen. Ons plan zou 
veel te duur worden. 
Daarna bleef het lang stil. In oktober kregen we van de fractie van de PvdA in de 
gemeenteraad bericht, dat zij willen bemiddelen ons plan naar voren te brengen. Oud-
wethouder Blonk was bereid gevonden als bemiddelaar op te treden. Het college van B&W 
en ook SEBAP stemden daarmee in. We informeerden daarop Ben Blonk en de 
fractievoorzitter van de PvdA Jan Schrijver volledig over de stand van zaken. 
Maar toen bleek, dat wethouder Joke Kruit alsnog tegen deze bemiddeling was. Ze ging zelf 
bemiddelen. (Dit terwijl ze dat een jaar eerder op ons verzoek niet wilde).  
Wij zijn daarop niet benaderd, maar ze nodigde SEBAP uit voor ambtelijk overleg. 
15 november ontvingen we van de voorzitter SEBAP een mail gericht aan alle gebruikers 
van het DOP-gebouw. Daarbij was een door een deskundige verbeterde plattegrondtekening 
bijgevoegd, dat na ambtelijk overleg met de gemeente was opgesteld. Hiermee wordt 
nagestreefd dat het huren voor alle verenigingen, stichtingen of voor particulieren betaalbaar 
is en blijft. We moesten binnen een week reageren, anders gingen we akkoord. 
Wij hebben gereageerd dat dit plan voor ons om eerdergenoemde reden niet acceptabel is. 
Eerder hebben we al aangegeven, dat de MFR voor ons geen optie is. Dit omdat die locatie 
voor te veel bezoekers te afgelegen ligt om dat zelfstandig te kunnen bereiken. 
 
21 december zijn we ambtelijk geïnformeerd dat de verantwoordelijke wethouder, Joke Kruit 
voor het accommodatiebeleid, het heel belangrijk vindt dat er een door zoveel mogelijk 
mensen uit Petten gedragen oplossing komt. Besloten is onderzoek te doen naar de wensen 
en om de verschillende mogelijkheden in beeld te brengen. Hierbij zullen uiteraard de 
besturen van SEBAP, DOP en de dorpsraad worden betrokken maar er zal ook een (digitale) 
enquête worden gehouden onder de inwoners van Petten. 
Onderzocht worden de mogelijkheden: 
 DOP-gebouw verbouwen volgens SEBAP-variant; 
 DOP-gebouw verbouwen volgens DOP-variant; 
 Multifunctioneel gebouw geschikt maken; 
 Een nieuw DOP-gebouw neerzetten, het oude slopen; 
 Alles laten zoals het is. 
Daar wordt het komende halfjaar aan gewerkt. Daarna zal de gemeenteraad een besluit 
nemen. Na bijna twee jaar wachten op een besluit van de gemeente op ons voorstel tot 
verbouw wordt een besluit dus weer voor langere tijd uitgesteld. 
Wij hebben deze ontwikkeling met verbijstering moeten aanhoren. 
De heren Schrijver en Blonk hebben ons bericht ondanks deze ontwikkelingen de zaak 
nauwgezet te blijven volgen. Zij zijn evenals erg verbaasd over deze ontwikkeling. 
 
Wij voelen ons door jullie als vrijwilligers erg gesteund bij onze pogingen toch een bruikbare 
uitbreiding te kunnen realiseren. Maar het lijkt erop dat we massief worden tegengewerkt. 
Naar verwachting staat in de loop van januari ons jaarverslag van dit jaar op onze site. 
Daarin valt meer in detail te lezen hoe alle contacten over de verbouw en ander zaken zijn 
verlopen. Zie daarvoor www.doppetten.nl. 
 
We danken alle vrijwilligers, mede namens de vele bezoekers van onze bijeenkomsten in dit 
voor iedereen toch moeilijke jaar voor hun inzet voor het DOP. 
Als dank voor jullie inzet hebben we een cadeaukaart bijgevoegd, zodat jullie naar eigen 
inzicht, een bloemetje, een borrel of iets anders lekkers kunnen kopen. 
 
Wij wensen jullie allen Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. 
 
Namens het bestuur DOP, 
Connie Kleimeer, Tel. 0226 383132 


