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Petten, 21 december 2018 
 
Beste Dorps Ontmoetings Punt vrijwilligers, 

 
Hierbij doen we informatie over de volgende onderwerpen toekomen: 
 
1. Bezoekersaantal DOP dit jaar weer gestegen. 
2. VVV- bezoekers 2018. 
3. Nieuwe vrijwilligers. 
4. Wisseling penningmeester DOP. 
5. Wijziging aanwezigheid vertegenwoordigster wijkteam in de DOP. 
6. Bezoek Sinterklaas 2018. 
7. Uitbreiding DOP-gebouw. 
 
 
 
1. Bezoekersaantal DOP dit jaar weer gestegen. 
We hebben dit jaar weer meer gasten mogen verwelkomen dan voorgaande jaren. Dankzij 
jullie inzet verlopen de bijeenkomsten steeds erg goed, reden zo blijkt waarom bezoekers 
steeds weer graag ons komen bezoeken. 
Wij zijn dan ook erg dankbaar voor jullie inzet. 
 
 
 
2. VVV- bezoekers 2018. 
Dit jaar hebben, mede door het mooie weer, 725 VVV-gasten ons bezocht. Soms is het wel 
druk bij het afhandelen van hun vragen, maar we krijgen veel positieve reacties over deze 
dienstverlening. We willen daarom deze service graag volgend jaar ook voortzetten. 
 
 
 
3. Nieuwe vrijwilligers. 
We hebben om diverse begrijpelijke redenen enkele afzeggingen van vrijwilligers ontvangen. 
Maar we hebben gelukkig deze opengevallen plaatsen zonder problemen weer snel kunnen 
opvullen. Ook daarover zijn we erg dankbaar. 
 
 
 
4. Wisseling penningmeester DOP. 
Onze penningmeester, Wilma Zee, heeft ons onlangs gemeld, dat ze deze taak om 
gezondheidsredenen helaas moet neerleggen. Wij vinden dat erg jammer, maar hebben alle 
begrip voor dit noodzakelijk te nemen besluit. Wilma blijft in functie totdat we een nieuwe 
penningmeester hebben gevonden.  
Ze heeft deze taak vanaf de oprichting van de DOP in 2013 uitmuntend verzorgd. Alle 
jaarlijkse financiële controles heeft ze zonder problemen doorstaan.  
We zijn druk bezig vervanging te zoeken. We hopen begin volgend jaar een opvolger te 
kunnen begroeten.  
  



5. Wijziging aanwezigheid vertegenwoordigster wijkteam in de DOP. 
Afgelopen jaar heeft Jaqueline Clemens van het wijkteam Schagen ons elke 1e woensdag 
van de maand bezocht en eventuele vragen beantwoord. Ze vond dit erg gezellig, maar ze 
heeft weinig vragen die bestemd waren voor het wijkteam ontvangen. 
Ze heeft wel veel vragen en opmerkingen over ander zaken die de gemeente Schagen 
betreft ontvangen. Maar die kan het wijkteam meestal niet zelf beantwoorden. 
De gemeente tracht dit op te lossen door gebieds-coördinatoren aan te stellen, ook voor 
Petten. De bedoeling is dat die wel deze zaken kan oppakken. Daarom komt vanaf volgend 
jaar het wijkteam niet meer elke maand bij ons, maar zo mogelijk nog wel één keer per 
kwartaal. Ze zullen hun bezoek dan voortijdig aankondigen. Zodra voor Petten een gebieds-
coördinator is benoemd zullen we bespreken hoe die contact met ons kan onderhouden. 
 
 
 
6. Bezoek Sinterklaas 2018. 
Woensdag 5 december jl. heeft ook dit jaar Sinterklaas ons weer bezocht. Dit jaar was 
hiervoor de kerk niet meer beschikbaar, reden waarom we de Sint in de kantine van met 
Multifunctioneel gebouw mochten ontvangen. Een aantal vrijwilligers hebben bezoekers die 
daar moeilijk konden komen opgehaald en weer naar huis gebracht. 
Vrijwilligers hebben ons op koffie met gebak getrakteerd en daarna op een door hun vooraf 
klaargemaakte broodmaaltijd met soep en bitterballen. 
Na afloop werd een Bingo met te winnen prijzen gehouden. Om 15.00 uur werd dit 
geslaagde bezoek afgesloten. Ruim 50 gasten hebben ons bezocht. 
Voor meer informatie over dit bezoek zie ons fotoboek op onze website: www.doppetten.nl 
”Bezoek Sinterklaas 2018”, te vinden onder het hoofdstuk ”Fotoalbum”. 
 
 
 
7. Uitbreiding DOP-gebouw 
Ons bestuur heeft bekeken op welke wijze we aanvullend zinvolle activiteiten in de DOP 
kunnen organiseren. Als meest succesvolle activiteit is daarbij het organiseren van 
gezamenlijke maaltijden naar voren gekomen. Daar blijkt veel belangstelling voor te bestaan. 
Vrijwilligers hebben zich al gemeld het bereiden van maaltijden voor hun rekening te willen 
nemen. 
Maar onze huidige keuken is daarvoor niet berekend. Deze is veel te klein. Bovendien wordt 
daarbij een grotere toeloop van bezoekers verwacht waardoor onze ontvangstruimte ook te 
klein wordt om alle gasten te kunnen opvangen. De kerk is niet meer beschikbaar en het 
multifunctioneel gebouw is voor een deel van onze bezoekers te ver om daar zelfstandig te 
komen. 
We zijn nagegaan of uitbreiding van ons gebouw planologisch mogelijk is. Uitbreiding in de 
richting van de Zijperweg blijkt volgens het bestemmingsplan mogelijk. 
Dinsdag 20 november jl. vergaderde het college van B&W in de DOP. Daar hebben we onze 
wens tot uitbreiding aan het college kenbaar gemaakt. Het hele college was enthousiast over 
dit initiatief en had veel waardering voor onze inzet en plannen. Deze passen naadloos in het 
door de gemeente te voeren beleid. 
Om onze plannen met een goed onderbouwd prijskaartje voor het voetlicht te kunnen 
brengen hebben we Erik Stam gevraagd hiervoor een tekening met kostenraming te willen 
uitwerken. 
Hij heeft toegezegd dat voor ons te willen verzorgen en is daarmee intussen al bezig. 
We hopen volgend jaar een uitgewerkt plan op tafel te kunnen leggen. 
 
We houden jullie op de hoogte van de voortgang. 
 
Namens het bestuur, 
Connie Kleimeer 
Tel. 0226 383132 


