VOORTGANG DORPSONTMOETINGSPLEK
Wat is er betreffende de DOP in de afgelopen periode weer
veel gepasseerd. Na de overhandiging van de sleutels, begin
januari, zijn al behoorlijk wat vrijwilligers in de weer geweest
om het pand letterlijk te "strippen". Menige afvalcontainer met
hout, puin, plafondplaten etc. kon daardoor worden afgevoerd.
Dan wordt het tijd om aan de (weder)opbouw te denken. Dat
vergt tijd, want overleg is nodig met allerlei plaatselijke bedrijven (bouwbedrijf de Jong,
installatiebedrijf Kolkman, schildersbedrijf Groen) en uiteraard de gemeente Hollands Kroon.
In die tijd zijn contracten afgesloten met de investeerder omtrent huur en verdeling kosten
heropbouw. Ook kwam ons project letterlijk "in beeld" door uitzendingen van TV Noordkop,
waar de beide voorzitters te gast waren en RTV NH (zowel tv. als radio). Ook de Schager
Courant en andere locale weekbladen deden regelmatig verslag van de laatste ontwikkelingen.
Ons dorp staat "in de picture" en de realisering van de DOP begint steeds meer vaste vormen
aan te nemen, al is daar aan de buitenkant nog weinig van te merken.
Het klapstuk inzake de ontwikkelingen was wel de openbare burgerinformatieavond op 23
januari j.l. in "de Vriendschap". Er kon een goed bezette zaal worden verwelkomd, waar
diverse sprekers het woord voerden. Na het welkom van voorzitter Ginus volgden toespraken
van Paula Udding, locatiemanager van woonzorg groep Samen, zijnde de eerste huurder, die
we straks mogen verwelkomen; vervolgens een enthousiaste wethouder Jan Steven van Dijk
van de gemeente Hollands Kroon, waarmede Support & Co een overeenkomst voor de
personeelsbezetting heeft afgesloten. Daarna Jan van der Meer, grote man achter diezelfde
Support & Co, die straks in ons dorp volgens zijn formule een buurtsuper zal runnen onder de
naam Superrr. Tussen de bedrijven door deden zowel Theo en Ginus aan de hand van beelden
een hartstochtelijk beroep op de aanwezigen, om zowel met de handen (vrijwilliger) als de
portemonnee (obligatie) te helpen. Want eigen inbreng in de DOP is absoluut noodzakelijk.
Na afloop van deze avond allemaal blije gezichten.
.
Want over één ding zijn we het allemaal eens: DIE DOP,
DIE KOMT.
Er zijn reeds diverse aanmeldingen voor zowel vrijwilligers als obligatieafnemers ontvangen
en daar zijn we uiteraard hartstikke blij mee. Maar we zijn van mening, dat we toch nog niet
iedereen hebben bereikt. Vandaar dat we zo vrij zijn om (voor het laatst) een opgave
formulier bij te sluiten. Het spreekt vanzelf dat u deze direct bij het oud papier kunt doen,
indien u reeds heeft gereageerd of (nog beter) aan vrienden en/of kennissen doorgeeft. Maar
mocht u nog niet hebben gereageerd, dan kunt u dit nu alsnog doen. Mogen wij s.v.p. vragen
om dit dan zo spoedig mogelijk te doen, zodat wij over ± 2 weken een financiële opzet
kunnen maken van (verbouw)kosten en eigen inbreng (financieel en arbeid). Want laat een
ding duidelijk zijn: des te meer eigen inbreng, des te groter de mogelijkheid tot een goede
exploitatie van de DOP en daar willen wij zeker voor gaan. Bovendien is het nu toch wel
bekend, dat u uw geld niet kwijt bent, maar dat uitloting plaatsvindt vanaf het 11e jaar. En
vergeet niet dat de rente (indien gewenst voor obligaties van € 250,00 en € 500,00) ad 2 1/2 %
vanaf het 1e jaar ieder jaar wordt uitgekeerd. Op de formulieren staan de adressen vermeld
waar u de formulieren kunt inleveren. Doet u mee?
Met vriendelijke groet,
De besturen van Dorpsraad en DOP
TIP. Een van onze subsidiënten -het Oranjefonds- waarvan wij € 7.500,00 toegezegd hebben
gekregen, deelde ons mede dat ons DOP project deze week "Project van de Week" is.
Zie hiervoor op de website www.oranjefonds.nl en op www.facebook.com/oranjefonds.

