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Petten, 27 september 2019
Beste Dorps Ontmoetings Punt vrijwilligers,
We willen een overleg organiseren op:
Dinsdag 8 oktober a.s. om 19.30 uur in het DOP-gebouw.
Het heeft wat langer geduurd voordat we een gebruikelijke bijeenkomst hebben gepland,
maar daar hadden we bijzondere redenen voor.
Daar komen we in punt drie uitvoerig op terug.
De volgende nieuwsfeiten kunnen we mededelen:
1.
Nieuwe penningmeester.
Zoals bekend heeft onze penningmeester Wilma Zee aangegeven, dat ze om
gezondheidsredenen genoodzaakt is om de taak van penningmeester DOP neer te leggen.
Ze gaf daarbij aan dat ze deze taak wil voortzetten totdat we een opvolger hebben
gevonden. Carla Starink heeft zich bereid verklaard deze taak op zich te nemen. Wilma heeft
haar daar uitvoerig op voorbereid. Per 1 juli jl. is daarop deze taak aan Carla overgedragen.
We hebben Wilma uitvoering bedankt voor haar vele werk dat ze zonder problemen 6 jaar
lang heeft uitgevoerd en we hebben daarop Carla bedankt dat ze deze taak wil overnemen.
2.
Handwerkclub Rode Kruis gaat onder het DOP vallen.
Het Rode Kruis reserveert maandagmiddagen om de veertien dagen twee uren in het DOPgebouw voor handwerkactiviteiten. Maar het Nederlandse Rode Kruis gaat hun activiteiten
herzien, waardoor per 1 januari a.s. de subsidie van deze handwerkclub vervalt. Gemiddeld
komen 5 tot 10 dames uit Petten in de leeftijd van 50 tot 90+ handwerken. Meestal zijn daar
3 ”leidsters” bij aanwezig. Met name de oudere dames breien en kunnen dit breiwerk mee
naar huis nemen en hebben een doel en zinvolle invulling van hun tijd.
We hebben in overleg met de ”leidsters” besproken deze handwerkclub vanaf januari a.s.
onder de paraplu van het DOP voort te zetten. Wij bekostigen dan de huurkosten van het
DOP-gebouw. De deelnemers vallen namelijk binnen onze doelgroep. Dit voorstel werd zeer
enthousiast ontvangen. Aldus is daarom besloten.
3.
Uitbreiding DOP-gebouw
Zoals bekend hebben we onderzocht of we het DOP-gebouw kunnen uitbreiden, zodat we
hier meer activiteiten kunnen organiseren. Daarbij kwam met stip de wens naar voren om
gezamenlijke maaltijden te organiseren. Erik Stam is bereid gevonden om gratis voor ons de
daarvoor benodigde tekeningen te maken. We hebben de eigenaar van het gebouw, de
gemeente Schagen en de verhuurder, het bestuur van SEBAP, daar eind vorig jaar over
geïnformeerd. De gemeente heeft aangegeven, dat zo’n ontwikkeling past binnen hun
beleidsvoornemens. SEBAP heeft toen niet gereageerd.

In maart dit jaar hebben we de voorbereidingen voor het maken van een uitbreidingsplan
afgerond en deze plannen met kostenraming in april, in aanwezigheid van wethouder Sigge
van de Veek, aan de gemeente voorgelegd.
De gemeente heeft hier in mei jl. positief op gereageerd. Ze zijn bereid mee te willen dragen
in de kosten, maar niet voor het gehele bedrag. We moeten dus aanvullend financiële
ondersteuning zoeken.
Aanvullend hebben ze de eis gesteld, dat we in overleg met SEBAP moeten nagaan hoe
deze uitbreiding past in het accommodatiebeleid in Petten. We waren natuurlijk al van plan
onze plannen aan SEBAP voor te leggen, maar hebben eerst de reactie van de gemeente
afgewacht. Daarna hebben we terstond een overleg met hen aangevraagd.
SEBAP gaf echter aan eerst met de gemeente te willen overleggen alvorens met ons om
tafel te willen gaan. We hebben daarop van de gemeente het verzoek ontvangen om op 8 juli
samen met hen en SEBAP om tafel te gaan om onze plannen te bespreken.
Hoe dit gesprek is verlopen en wat daarop onze reactie is geweest willen we graag
mondeling uitvoerig toelichten.
Daarna kan iedereen aangeven of hierover nog vragen of op- en aanmerkingen te maken
zijn.
De verbouwplannen van het DOP-gebouw liggen ter inzage en worden tijdens deze
bijeenkomst nader toegelicht.
4.
Komende activiteiten.
Mondeling zullen we aangeven welke activiteiten we nog dit jaar trachten te realiseren.
5.
Rondvraag.
Hier kunnen zaken worden ingebracht die besproken moeten worden.
Wij hopen op een grote opkomst.
Namens het bestuur,
Connie Kleimeer
Tel. 0226 383132

