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Al ruim 3 jaar is de sv Petten in onzekerheid over de koers 

die de gemeente wil varen met het verhuur van de gebouwen die voorheen beheerd werden 

door de SEBAP. AL meer dan 20 jaar is de samenwerking tussen de sv Petten en de 

SEBAB/gemeente probleemloos verlopen. Om even kort samen te vatten, de sv Petten verhuurt 

de kantine en kleedkamers aan de gemeente en heeft de taak om de kantine te openen bij 

verhuur MFR en/of sportzaal. Deze overeenkomst is op verzoek van de gemeente opgesteld. De 

inkomsten van de kantine zijn voor de sv Petten en zijn een belangrijke inkomstenbron van de 

vereniging. Door een steeds wijzigende voorstellen en beleid komen deze inkomsten in het 

gedrang. 

De sv Petten is van mening van de DOP zeker een belangrijke functie in ons dorp heeft. Dat het 

gebouw moet worden aangepast, is geen discussie. In welke vorm daarentegen wel. De sv 

Petten is van mening dat de DOP de huidige activiteiten op deze plek moet kunnen voorzetten. 

Uitbreiding van activiteiten en/of verhuur van het gebouw is niet wenselijk, deze kunnen 

uitstekend in de MFR op het sportveld. Hiervoor zijn namelijk ook de afspraken met de 

gemeente in het verleden gemaakt.  Twee dorpshuizen in één dorp kan echt niet. 

De sv Petten vraagt dan ook eerlijke kaders voor het verhuur en gebruik van de DOP. De kaders 

zijn al meerdere malen aangegeven, maar er is door de gemeente nooit concreet op 

geantwoord.  In het kort: geen commerciële activiteiten en alleen activiteiten voor ouderen die 

nu ook op deze plek plaatsvinden. In alle andere gevallen kan de MFR gehuurd worden. Tijdens 

het overleg op 9 februari, heeft het DOP bestuur aangegeven met deze kaders akkoord te gaan. 

In de raadsinformatiememo van wethouder vd Veek bij punt 3 wordt vermeld dat de eventueel 

nieuwe stichtingen door eigen vrijwilligers worden gevuld. De sv Petten heeft aangegeven dit 

pas te overwegen als er duidelijke kaders gesteld zijn, zoals meerdere malen besproken. 

De sv Petten is van mening dat het eerdere verbouwplan opgesteld door de SEBAB voldoende 

ruimte biedt voor de huidige activiteiten voor ouderen. Hierin verschillen wij dus van mening 

met het bestuur van de DOP.  De sv Petten zal zich echter niet verder mengen in het definitieve 

verbouwbesluit en vraagt dus enkel duidelijke kaders voor het gebruik van dit gebouw. Ook de 

veronderstelling, van enkele partijen, dat de sv Petten misschien gaat verhuizen is veel te 

voorbarig en mag niet als argument worden gebruikt. 

Tot slot merkt de sv Petten op dat deze kwestie, door de handelwijze van de gemeente, 

onnodig veel kwaad bloed heeft gezet bij de vrijwilligers van de DOP, SEBAB en sv Petten.  De sv 

Petten hoopt op een snel en verstandig besluit, zodat we eindelijk verder kunnen en niet langer 

in onzekerheid blijven. 
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