
 

 

Aanvulling reactie bijeenkomst sociaal maatschappelijke voorzieningen Petten 4 november 2021 
 
Goedenavond, 
 
Bij het versturen van onze reactie afgelopen woensdag 17 november hebben wij u toegezegd om op 
suggestie van een sociaal maatschappelijke voorziening in Petten Plaza vandaag nog te reageren. Bij 
deze ontvangt u onze reactie hierop. 
 
 
Stel dat het DOP niet uitgebreid kan worden, waar kunnen we dan terecht, midden in het dorp. 
Suggestie om 'de kale plek' (Petten Plaza) in het dorp te gebruiken.  
 
Voor Petten Plaza is het bestemmingsplan inmiddels vastgesteld en de vergunning afgegeven. Alle 
procedures zijn hiervoor al doorlopen. De initiatiefnemer is zich aan het voorbereiden om binnen de 
vergunning en geldende (stikstof)regels te kunnen beginnen met bouwen. 
 
 
Daarnaast hebben we hebben een reactie ontvangen op ons antwoord behorend bij onderstaand 
vraagstuk: 
 
SEBAP is opgestapt nadat Joke Kruit heeft toegezegd dat de 300.000,- naar het DOP gaat. Dit is 
tijdens een bijeenkomst in de MFR geweest.  

- Er is formeel geen toezegging gedaan door wethouder Kruit dat de gemeente een bedrag van 
€ 300.000,- zou toekennen aan het DOP ………. 
 

In de ontvangen reactie wordt gevraagd hoe wij dit als antwoord hebben kunnen geven en wordt er 
gesteld dat wethouder Kruit wel een toezegging heeft gedaan voor de grote verbouwing aan het 
DOP.   
In de raadsinformatiememo van 1 april 2021 wordt aangegeven dat het college instemt met een 
verbouwing aan het VVV gebouw minus de gevraagde keuken. Op 17 maart 2021 heeft wethouder 
Kruit dit collegebesluit ook toegelicht aan de besturen van SEBAP, DOP en de dorpsraad. In de 
genoemde raadsinformatiememo staat niets opgenomen over een toezegging van € 300.000,-. Het 
zou kunnen zijn dat dit bedrag in de gesprekken terloops is genoemd, maar nooit op deze manier is 
toegezegd. 
  
 Wij gaan er vanuit u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Alexander Meijer 
Peter Jager 
Guido Schipper 
 


