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Geacht College, 

Wij hebben enkele vragen. Vanuit de dorpsraad Petten bent u al meerdere malen op 

gewezen dat er een fout is gemaakt bij het plein 1945 in Petten. Wij hebben al in december 

2016 vragen gesteld en hebben uit eigen beweging de zaak geanalyseerd. Mede ingegeven 

doordat we een vertegenwoordiger hebben die de vergaderingen van de dorpsraad bijwoont 

en onze fractie hierover met enige regelmaat over rapporteert. 

JESS is met het College trots dat de gehele ontwikkeling van het Plein 1945 is gerealiseerd 

door samenwerking. Het gehele project is tot stand gekomen in overleg met de 

klankbordgroep; te beginnen met het PVE dat samen, gemeente en de klankbordgroep is 

opgesteld. De Dorpsraad van Petten heeft twee vertegenwoordigers in de klankbordgroep en 

voert ook separaat overleg met de wethouder plus projectleider. Maar onze vragen beperkt 

zich over de rol en functie van de klankbordgroep gedurende het gehele proces. 

Wij hebben enkele vragen. 

Na de renovatie van het Plein 1945 te Petten werd het de klankbordgroep duidelijk dat er 

een fout is gemaakt bij de uitvoering van het werk die verstrekkende gevolgen heeft. 

Bij de presentatie van het plein aan de inwoners van Petten heeft de gemeente een mooi 

boekwerk opgesteld. In dat boekje over het Plein 1945 in Petten vind je bij het hoofdstuk 

Functioneel plein (pagina 6) de volgende tekst:  

‘De meest verrassende toepassing ontstaat echter als de vorst zijn intrede doet, want dan 

kan er op worden geschaatst. Petten bezit geen ijsbaan en de tankval heeft de dorpelingen 

in de loop der jaren veel schaatsplezier bezorgd, maar helaas is dit water zo diep dat het erg 

lang duurt voordat het ijs betrouwbaar is. Op het plein kan door technisch vernuft een ijsbaan 

van circa 250 m2 worden gecreëerd door het gedeeltelijk onder water te zetten. 

IJspret en een koek en zopie waar je van warme chocolademelk, glühwein en warme worst 

in een mediterrane sfeer onder sprookjesachtige verlichting kunt genieten zullen jong en oud 

naar het plein lokken. Het plein wordt ingericht volgens het shared space principe, waarbij de 

openbare ruimte een plek voor verblijf, ontmoeting, ontspanning en verplaatsing is en de 

verkeersfunctie gelijkwaardig is aan de hiervoor genoemde functies.’ 

1. JESS kan niet anders dan vaststellen dat uit deze tekst blijkt dat er bij 

de renovatie van het plein technische voorzieningen getroffen zouden 

worden om een gedeelte van het plein onder water te kunnen zetten 

als het zou gaan vriezen.  

De gemeente geeft in haar reactie richting de dorpsraad aan dat het per abuis niet was 

opgenomen in de PvE. Wij hebben uit de notulen van de klankbordgroep een paar zaken 
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kunnen vinden. Namelijk dat de Klankbordgroep het plan heeft omarmt en daarom heeft 

opgenomen in haar PVE. Verder blijkt  uit de notulen dat de Klankbordgroep er steeds vanuit 

is gegaan dat het ook daadwerkelijk was opgenomen in de PvE en uit dezelfde notulen blijkt 

niet dat de gemeente het niet heeft gehonoreerd dan wel dat er een fout gemaakt zou zijn in 

de PvE. 

2. JESS wil graag een reactie van het College of zij deze bovenstaande 

conclusie ook kan trekken uit de stukken. 

Later hebben we gelezen in de notulen dat in de Klankbordgroep is afgesproken dat de 

VVOP het ijsbaantje zal laten realiseren door Pettemer Jan Kleef die een aannemersbedrijf 

heeft. Als motivatie waren de kosten, wanneer de gemeente het ijsbaantje moet realiseren, 

zoals was afgesproken, zouden de kosten de pan uit gaan rijzen.  

3. JESS wil graag van het College een reactie of deze afspraak is gedaan 

in de klankbordgroep. 

Uit dezelfde notulen van de klankbordgroep hebben we kunnen lezen dat de volgende 

afspraak is gemaakt: Dat de klankbordgroep op zich heeft genomen om een veel 

goedkopere oplossing voor het onder water zetten van het plein te onderzoeken i.p.v. het 

hele plein te moeten openbreken en technische voorzieningen te treffen. De klankbordgroep 

gaat er echter wel vanuit dat de gemeente de kosten voor haar rekening neemt m.b.t. de te 

treffen voorziening.  

4. JESS wil graag van het College een reactie hoe zij deze afspraak heeft 

geïnterpreteerd. Is dit een afspraak geweest om tegen lagere kosten 

voor de gemeente het plan uit te werken of hebben zij dit gezien dat 

dan ook de kosten voor rekening komt voor het dorp zelf? 

JESS wil daarnaast een toezegging hebben van het College hoe dit punt wordt 

opgelost, waarbij we voor de inwoners van Petten duidelijkheid willen hebben over de 

uiteindelijke realisatie en wie de kosten gaat betalen, het dorp of de gemeente. 

Namens de fractie van JESS 

 

J. Th. (Hans)  Kröger    
Fractievoorzitter  
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