
 

 

Motie voor de raadsvergadering van 15 februari 2022 
 
Agendapunt : 24. 
 
Onderwerp : uitbreiding DOP te Petten 
 
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 15 februari 2022; 
 
Overwegende dat: 
 

- voor sociale ontmoetingen voor onze oudere medemens in Petten tot enige tijd geleden 
gebruik werd gemaakt van het “kerkje” in het centrum, nadat het voormalig VVV-gebouw 
vanwege Corona acuut te klein werd; 

- dit kerkje eigendom was van de gemeente maar medio 2021 is verkocht aan een commerciële 
partij; 

- de dagelijkse ontmoetingen sindsdien plaatsvinden in het voormalig leegstaande winkelpand 
Quidaro aan het Plein 1945 in Petten; 

- deze (sociale) ontmoetingen voorzien in een behoefte voor met name de ouderen die minder 
goed mobiel zijn; 

- er in Petten een multifunctionele ruimte (MFR) is, die geschikt is voor evenementen met 
grotere groepen; 

- deze MFR ligt buiten het centrum van Petten; 
- de MFR inkomsten verliest als de ontmoetingen met grotere groepen daar niet meer worden 

gehouden; 
 
In aanmerking nemende dat: 
 

- in het coalitieprogramma staat opgenomen dat er in elk dorp en elke wijk een ‘huiskamer’ 
moet komen, omdat ontmoeten met name voor ouderen belangrijk is; 

- het DOP voor haar (huiskamer)projecten het voormalige VVV gebouw wil gebruiken; 
- dat deze ruimte te klein is voor de activiteiten die er plaatsvinden; 
- er plannen bestaan om de sportvelden (die liggen naast de MFR) te verplaatsen; 
- de afstand voor de minder mobiele oudere medemens van het centrum naar de MFR letterlijk 

een stap te ver is voor hun dagelijkse ontmoeting; 
- daarom de MFR hiervoor geen reëel alternatief is; 
- het risico bestaat dat ouderen derhalve gaan vereenzamen; 
- er een substantiële provinciale subsidie beschikbaar is. 

 
Stelt ondergetekende voor om: 
 
1. Over te gaan tot renovatie van het voormalige VVV gebouw op basis van het ingediende  
plan van het DOP bestuur minus het inpassen van de professionele keukenvoorziening.  
2. In te stemmen met de jaarlijkse kapitaallasten, die voortvloeien uit de investering van de gemeente 
ad € 7.000,00 voor een periode van 20 jaar ten lasten van de begrotingspost 'Huisvesting Sociaal 
Cultureel' te brengen en te verwerken in de eerste tussenrapportage.  
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Toelichting 
Al weer ruim 8 jaar geleden heeft de dorpsraad Petten het initiatief genomen om een 
DorpsOndersteuningsPunt (DOP) op te richten om te proberen met prioriteit aandacht te geven aan 
het ontwikkelen van activiteiten en diensten voor ouderen in Petten. Gebleken is dat dit DOP in een 
behoefte voorziet. Er is sprake van een huiskamereffect voor de ouderen. De groep belangstellenden 
groeit gestaag. Het voormalig VVV-gebouwtje is hierdoor te klein geworden. Als alternatief wordt 
vanaf begin 2021 het voormalig leegstaande winkelpand Quidaro aan het Plein 1945 gehuurd.  
Enigszins buiten het centrum is een multifunctionele ruimte (MFR), welke tevens de kantine voor de 
sportverenigingen is. Deze (grotere) accommodatie is ook geschikt voor de activiteiten van het DOP. 
Echter de afstand naar deze locatie is voor veel ouderen die minder mobiel zijn te ver voor een 
dagelijkse ontmoeting.   
Voor grotere activiteiten (Kerst viering, Sinterklaas, ed.) die één keer per jaar worden gehouden kan 
vervoer worden geregeld waardoor gebruik kan worden gemaakt van de MFR. Voor het dagelijkse 
kopje koffie is dit niet te realiseren. 
Verschillende (grotere) politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma opgenomen de 
sportvelden en de volkstuinen te willen verplaatsen ten behoeve van woningbouw. 
Met dit in het achterhoofd en gelet op het feit dat er momenteel een substantieel bedrag aan 
provinciale subsidie beschikbaar wordt voorgesteld om de (grote) verbouwing van het gebouw nu te 
realiseren. Hiermee komt op korte termijn meer ruimte beschikbaar voor de (dagelijkse) activiteiten 
van het DOP. 
Voor het aanbrengen van een professionele keukeninstallatie is vooralsnog geen noodzaak omdat 
voor grotere activiteiten het DOP vooralsnog gebruik kan blijven maken van de MFR. Na de (op 
termijn) verplaatsing van de sportvelden kan eventueel worden overwogen om over te gaan tot het 
installeren van een professionele keukenvoorziening. 
 
 
 


