
 
 
Leden van de gemeenteraad, 
 
Bezoekers, vrijwilligers en het bestuur van het DOP Petten hebben zeer teleurgesteld 
gereageerd op het 10 januari jl. ontvangen voorstel van het college van B&W. Het college 
stelt voor de uitwerking van ons voorstel van verbouw van het DOP-gebouw in Petten na de 
verkiezingen over te dragen aan het nieuw te vormen college van B&W en de nieuwgekozen 
raad. Dit na bijna 3 jaar van overleg, zonder ook maar in die 3 jaar inhoudelijk op onze 
plannen in te gaan. Daarbij wordt aangegeven dat er nu niet voldoende geld meer aanwezig 
is en dat er geen draagvlak in het dorp Petten voor dit voornemen aanwezig is. 
 
Dat er geen draagvlak zou bestaan staat in flagrante tegenspraak met de uitkomst van de op 
4 november jl. gehouden bijeenkomst, waar de inwoners van Petten waren uitgenodigd om 
te praten over investeren in sociale ontmoeting in Petten. Die avond was geen enkele 
bestuurder aanwezig. Ons plan kreeg daar van de bezoekers ruime ondersteuning. Zie 
daarvoor het video-verslag van Noordkop Centraal, ook te zien op onze website 
www.dopppetten.nl onder hoofdstuk Fotoalbum. In die bijeenkomst werd aangegeven dat de 
gemeente nu en in de toekomst de sociale ontmoeting in Petten wil stimuleren en daarmee 
de sociale samenhang en stelt daarvoor € 300.000, - beschikbaar. Eind december vorig jaar 
zou een besluit worden genomen wat in februari 2022 aan de raad ter vaststelling wordt 
voorgelegd. Dat dit beschikbare geld nu zonder enig overleg of toelichting wordt ingetrokken 
is niet te bevatten. DOP Petten functioneert met inzet van rond de 25 vrijwilligers nu al ruim 8 
jaar erg succesvol. Zodanig, dat het aantal bezoekers dat we drie ochtenden per week 
ontvangen te groot wordt om in het huidige DOP-gebouw te kunnen ontvangen. Daarnaast 
hebben wij de wens om onze activiteiten uit te breiden. 
 

Nadat we vanwege Corona-eisen in 2019 per direct naar de kerk konden uitwijken hebben 
we daar onze bijeenkomsten kunnen voortzetten. Maar we moesten dat gebouw wegens 
verkoop begin vorig jaar verlaten. Omdat de gemeente in de kern geen vervangende ruimte 
beschikbaar heeft, hebben we gelukkig kunnen afspreken onze bijeenkomsten in het 
leegstaande perceel Quidaro Plein 1945 zonder onderbreking voorlopig voort te zetten. 
Wij hebben uitvoerig aangegeven dat het geen onwil van ons is om naar de MFR uit te 
wijken, maar dat pand ligt voor een groot deel van onze bezoekers te afgelegen om dat 
zelfstandig te kunnen bezoeken. Uitwijken naar de MFR zou voor een aanzienlijk deel van 
onze bezoekers en vrijwilligers betekenen dat zij moeten afhaken. Dat probleem werd door 
meerdere bezoekers tijdens de bijeenkomst van 4 november ook uitvoerig aangegeven. 
Petten beschikt niet over een wijkcentrum. In nauwe samenwerking met Wonen Plus Welzijn 
verzorgen wij, wanneer een bezoeker of anderen extra hulp nodig hebben, zo veel mogelijk 
ondersteuning of zorgen ervoor dat zonodig externe hulp wordt ingeschakeld. Wij geven op 
die manier zo veel als mogelijk invulling aan het ontbreken van een wijkcentrum in ons dorp. 
 

Anders dan in uitgebreid/vergroot DOP-gebouw is in de kern van Petten geen ruimte voor 
ons beschikbaar. De gemeente heeft ook aangegeven dat er voor ons geen plaats is in het 
nieuw te bouwen Petten Plaza. Dat alles maakt dat de toekomst van DOP Petten erg 
onzeker is geworden. Dat terwijl wij in het verleden veel steun van de gemeente kregen voor 
onze succesvolle inspanningen een ontmoetingspunt voor ouderen in Petten in stand te 
houden. Zie ook onze website www.doppetten.nl waar ook alle informatie over ons 
verbouwplan is vermeld. 
 

Daarom verzoeken wij u te willen besluiten een bedrag van € 300.000, - voor verbouw van 
het DOP-gebouw in Petten beschikbaar te stellen en te besluiten dat de gemeente start met 
de uitvoering van dit voornemen. 
 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.  
Bestuur DOP Petten 


