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Petten, 3 maart 2020
Beste Dorps Ontmoetings Punt vrijwilligers,
Hierbij willen we de actuele stand van zaken bij het DOP aangeven.
1.

Jaarverslag DOP 2019.
We hebben in de bestuursvergadering van 13 januari jl. het jaarverslag 2019 DOP
vastgesteld. Daaruit blijkt dat we ook vorig jaar weer meer bezoekers hebben mogen
verwelkomen. Jaar op jaar neemt het aantal toe. Dit is in te zien op onze website:
www.doppetten.nl onder het hoofdstuk ”Jaarverslagen”.

2.

Handwerkclub Rode Kruis valt nu onder het DOP.
Zoals eerder aangegeven functioneert de handwerkclub van 1 januari jl. onder het
DOP. Dit omdat het Rode Kruis met ingang van die datum dit soort van activiteiten
heeft afgestoten.
De bezoekers van de handwerkclub hebben aangegeven erg blij te zijn dat op deze
wijze ze hun activiteiten kunnen voortzetten.

3.

Stand van zaken verbouw DOP-gebouw.
Op 13 januari jl. hebben we met een delegatie van het bestuur van SEBAP om tafel
gezeten. Daarbij is afgesproken dat het bestuur van SEBAP het plan tot verbouw van
het DOP-gebouw ondersteunt. We gaan dit plan gezamenlijk nader uitwerken.
Zoals eerder is aangegeven moet van de gemeente SEBAP deze plannen indienen en
krijgt dus de leiding bij dit proces. SEBAP heeft aangegeven niet de daadwerkelijk
uitwerking van dit plan op zich te nemen. Dat blijft dus het bestuur van DOP op zich
nemen. Ook is overeenkomstig de gemeentelijke eis afgesproken, dat de keuken niet
wordt ingericht om in eigen beheer maaltijden te bereiden. Tenslotte is afgesproken dat
vanaf 1 april a.s. SEBAP de agenda van bezetting van het DOP-gebouw van het DOP
overneemt. Zij gaan de bezetting van het DOP-gebouw dan op hun website plaatsen.
We hebben in dat overleg afgesproken, dat we de gemeente verzoeken met beide
besturen om tafel te gaan om afspraken te maken over de procedure om tot realisering
van dit bouwplan te kunnen komen.
Na lang aanhouden is het tenslotte na ruim 6 weken op vrijdag 28 februari gelukt om
met twee ambtenaren van Samenlevingszaken in het DOP-gebouw bijeen te komen.
Tot verbijstering van beide besturen werd door een voor ons nieuwe contactpersoon
van de gemeente aangegeven, dat het waarschijnlijk is dat bij een aanvraag voor
financiering wordt besloten, dat het DOP naar de MFR moet verhuizen. Het is nl. niet
de gewoonte dat in een dorp twee dorpshuizen worden gefinancierd. Op onze vraag of
betrokken ambtenaar de vorig jaar al ingezonden stukken heeft gelezen gaf hij aan die
niet te kennen.
Beide besturen hebben aangegeven, dat zo’n besluit voor ons onaanvaardbaar is. Als
we wel toestemming zouden krijgen werd aangegeven, dat dan een vergoeding van
maximaal 33% van de kosten mogelijk is.
Afgesproken is, dat de besturen van DOP en SEBAP samen met de architect weer
bijeenkomen en dit plan definitief maken en de begroting actualiseren. SEBAP dient dit
plan dan bij de gemeente in en gaat daarop een bouwvergunning aanvragen.

4.

Bezoek fractie van de PvdA aan Petten 29 februari jl.
De fractie van de PvdA heeft op zaterdag 29 februari jl. een werkbezoek aan Petten
gebracht. Dit om daarbij na te gaan waarom projecten in Petten amper van de grond
komen. Zij hebben ons gevraagd, of ze daarbij ook het DOP kunnen bezoeken.
De voorzitter en de secretaris hebben zaterdag jl. om 13.00 uur ca. 15 personen in het
DOP mogen verwelkomen en hebben een presentatie getoond over het functioneren
van het DOP. Daarbij hebben we natuurlijk ook onze plannen tot uitbreiding getoond.
Er werden veel vragen gesteld die we alle konden beantwoorden. We hebben ook de
onverwachte reactie van het ambtelijk overleg van de voorafgaande vrijdag vermeld.,
Oud wethouder Ben Blonk, ook aanwezig, gaf duidelijk aan dat wat hem betreft
verplaatsing van het DOP naar de MFR onbespreekbaar is. Er was ook een statenlid
aanwezig. Zij gaf aan dat de provincie voor deze projecten ook geld beschikbaar stelt.
Ook kwam daarbij ter sprake, dat in de opgelegde werkwijze SEBAP leidend is. Wij
hebben daarin toegestemd omdat dit nu de enige mogelijkheid is om deze uitbreiding
te realiseren. Wij rekenen toch wel op een gemeentelijke bijdrage. Maar consequentie
is wel, dat DOP moet zorgdragen voor de ontbrekende gelden. Dat heeft in de
aangegeven werkwijze het gevolg dat wij gelden aanvragen en dan moeten aangeven
dat die op de rekening van SEBAP gestort moeten worden. Dat kan een bottelnek
vormen bij het verkrijgen van toezeggingen van derde partijen.
Wethouder Sigge van der Veek was ook aanwezig maar nam weinig of niet aan de
discussie deel. Wel gaf hij aan op vragen waarom de voortgang zo stagneert, dat dit
veroorzaakt wordt door onderlinge onmin in Petten. Wij gaven aan dat dit nu geen rol
meer speelt.
Na afloop hebben we de wethouder apart gesproken en uitvoerig de huidige stand van
zaken vermeld en uitgelegd dat wij problemen zien in deze constructie om aanvullende
financiering aan te vragen.
De fractievoorzitter van de PvdA stelde voor binnenkort een werkconferentie te
beleggen om de problematiek van stagnatie van de ontwikkelingen in Petten te
bespreken. Dat voorstel werd aangenomen.
De bijeenkomst werd daarop vervolgd door een presentatie van Jan Kramer die de
stand van zaken bij het project aan het Plein, Petten Plaza, weergaf.

We menen met deze informatie de stand van zaken zo volledig mogelijk te hebben vermeld.
Is er meer nieuws melden we ons.
Namens het bestuur,
Connie Kleimeer
Tel. 0226 383132

