Stichtingsplan DOP Petten

Doelstelling
DOP-bestuur beoogt in overleg met gemeente Schagen proactief en met prioriteit aandacht
te geven aan het ontwikkelen van activiteiten en diensten voor ouderen.
Om de leefbaarheid in Petten in stand te houden is daartoe op 17 juni 2013 het Dorps
Ontmoetingspunt Petten (DOP) gerealiseerd. Dit richt zich voornamelijk op de eerste lijn van
opvang.
Dit wordt gerealiseerd door met vrijwilligers maandag- woensdag en vrijdagmorgen van
09.30 uur tot 12.00 uur in het kerkgebouw, vanaf april 2014 in het voormalige VVV-gebouw
bijeenkomsten te organiseren waar mensen graag samenkomen.
Daarnaast worden één keer per maand op de eerste woensdag van de maand in de kerk
themamiddagen georganiseerd.
Omdat de VVV alle informatiepunten in de gemeente, dus ook in Petten, hebben gesloten
ontvangen onze vrijwilligers tijdens openingsuren VVV-gasten en voorzien die van de nodige
folders en/of informatie.
Door het vervallen van de aanwezigheid van KOPGroep Bibliotheken is een uitgifte- en
inleverpunt voor gratis inname en uitgifte van boeken in het DOP actief.
Wanneer het nodig en mogelijk blijkt is het voornemen aanvullende maatschappelijke of
aanverwante activiteiten te ontplooien.
Beoogd wordt hiermee het volgende te bereiken:
A
B
C
D
E
F.

Inwoners moeten zo lang als mogelijk zelfstandig in de samenleving functioneren en
dat met inzet van informele netwerken trachten te realiseren;
Inwoners moeten zich daarbij voldoende kunnen ontwikkelen en ontplooien, om een
maatschappelijk voldoende sterke positie te kunnen bereiken en behouden;
Op dorps- en wijkniveau moet een goede sociale samenhang en een veilig en gezond
leef- en opgroeiklimaat ontstaan;
Inwoners moeten zich actief betrokken voelen bij de samenleving en bereid zijn zich
zo nodig in te zetten voor anderen;
Aanvullend op de inzet van vrijwilligers initiëren we zo nodig aanvullende
professionele ondersteuning.
Waar nodig en mogelijk zullen naast de doelgroep ouderen ook andere (kwetsbare)
inwoners, aandacht krijgen binnen de DOP en indien wenselijk wordt doorverwijzing
naar en tweedelijns hulpverlening verzorgd.

Toelichting DOP
Het Rijk heeft forse bezuinigen doorgevoerd. Ook in het aanbod van de
welzijnsvoorzieningen. Het aanbod van ondersteuning van de burger door de Overheid,
waarop men gewend was te kunnen terugvallen, is deels vervallen. De uitvoering van
welzijnsvoorzieningen wordt grotendeels aan gemeenten opgedragen, maar met minder geld
dan voorheen daarvoor beschikbaar was.
Behoud van de sociale vitaliteit is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid van ons dorp.
De vraag naar zorg en ondersteuning zal naar verwachting door toenemende vergrijzing ook
in Petten toenemen. Naar verwachting zal in Petten het aantal 75+ ers in de jaren 2010 tot
2025 toenemen tot 277% van het huidige aantal.
Het is wenselijk op deze gewijzigde situatie in te spelen. Het is noodzakelijk dat vrijwilligers
het vervallen van de professionele aanbod van de overheid gaan vervangen.
Om de leefbaarheid van ons dorp in stand te kunnen houden is het nodig, dat de burgers
meer eigen initiatieven ontwikkelen. Dat kan door op vrijwillige basis eigen initiatieven te
ontplooien.
Dit moet, om een verantwoorde inpassing van deze vrijwillige activiteiten te garanderen, in
overleg en in samenwerking met maatschappelijke partners worden uitgevoerd.
Het DOP beoogd de sociale vitaliteit, van wezenlijk belang voor de leefbaarheid van het
dorp, in stand te houden.
DOP schenkt daartoe op vrijwillige non-politieke, kerkelijk neutrale basis in overleg met
gemeente Schagen proactief aandacht aan het ontwikkelen van activiteiten en diensten voor
ouderen in Petten en omgeving.
Het DOP verzorgt met prioriteit als nulde lijns opvang drie ochtenden per week
bijeenkomsten voor ouderen en één maal per maand een themamiddag.
Vrijwilligers worden benaderd om zich ter begeleiding van deze bijeenkomsten in te zetten.
Daarbij wordt zoveel mogelijk samenwerking met andere organisaties gezocht.
Het DOP initieert binnen het kader van deze doelstelling uitbreiding van taken, waarmee
desgewenst ook breder algemeen dorpsbelang is gediend.
Daaronder valt doorverwijzen naar 2e-lijns opvang van probleemsituaties.
Omdat een vestiging van de VVV in het dorp is komen te vervallen worden in het seizoen
door onze vrijwilligers tijdens openingsuren VVV-gasten die het dorp bezoeken gratis
geïnformeerd over de mogelijkheden die het dorp voor hun biedt. Daartoe zijn folders en is
andere informatie voor gasten die Petten bezoeken voorhanden.
Door bezuinigingen is de vestiging van de bibliotheek vervallen. Daarom verzorgt het DOP
ook gratis de ontvangst, uitgifte en inruil van boeken.
Tevens biedt het DOP onderdak aan maatschappelijke organisaties en mogelijke nieuwe
activiteiten waaronder het verlenen van onderdak aan bijeenkomsten van algemeen belang.

