
De DOP maakt onze dorpen leefbaar 

Tegen elke trend in, wordt in ’t Veld over 
enkele maanden een nieuwe buurtsuper geopend 
met mogelijk drie zorgkantoren en een 
vergaderruimte. Dat hebben we met zijn allen te 
danken aan niet opgeven van de dorpsraad, de 
investeerder en het grote leger vrijwilligers en 
ondernemers met hart voor onze dorpen. Het 
had anders gewoon niet van de grond gekomen. 

Als u de ontwikkelingen goed volgt, dan heeft u  gelezen dat de supermarkt 
in Dirkshorn het ook moeilijk heeft en gaat u maar eens kijken in het Makado 
te Schagen, waar een viertal winkelruimten gewoon leegstaan. Dat alles heeft 
te maken met de slechte economische omstandigheden, maar tevens ook door 
internet, waar veel consumenten nu winkelen en het bestelde thuis laten 
bezorgen. Maar de dagelijkse boodschappen via internet doen, is 
gelukkigerwijs nog niet aan de orde. De verbouwing vordert gestaag en er 
kan worden begonnen met schilderen, inrichten en het plaatsen van het 
winkelinterieur. Hoofdbrekens liggen er nog wel wat betreft de 
parkeergelegenheid voor de winkel. We hopen eigenlijk dat het zo druk 
wordt, dat moet worden uitgeweken naar het Kerkplein en dat is toch ook 
maar een afstandje van vijftig meter. Die afstand moet u ook vast 
overbruggen als u ergens anders winkelt. In ieder geval komt vóór de winkel 
een invalidenparkeerplaats, zodat ook deze mensen gemakkelijk toegang 
hebben tot de buurtsuper of de zorgkantoren. Ook wordt gestart met het 
aantrekken van het personeel dat in de winkel en ook in ons dorp gaat 
werken, want buiten de vijf personen die direct in de winkel gaan werken, 
komen er ook nog vijf in de z.g. buitendienst, die hand- en spandiensten 
kunnen gaan verrichten op bijvoorbeeld sportpark de Kogge of andere 
openbare gelegenheden en wellicht bij particuliere bedrijven. De coördinatie 
hiervan ligt bij de bedrijfsleider van de Superrr. Die laatste ontwikkeling 
heeft helemaal te maken met het sluiten van de sociale werkplaatsen. In deze 
zal de bedrijfsleider gaan samenwerken met de Intergemeentelijke Sociale 
Dienst (ISD) inzake selectie en aanstelling. De mensen in de buitendienst 
gaan gebruik maken van de kantine in de Superrr. We mogen als dorpen ons 
gelukkig prijzen dat het aantal voorzieningen het prettig maakt om in deze 
dorpen te wonen. Wat is immers een dorp zonder een kerk, een school, een 
dorpshuis, een sportpark, een woon-zorgcomplex en winkels voor de 
dagelijkse boodschappen. Met onze slager, de bakker, de schilder en de 



kappers en straks de Superrr, kunnen we alles weer in ons dorp redden en dat 
was immers de insteek van de dorpsraad, die nu na veel jaren loon naar 
werken krijgt. We gaan er vanuit dat u ten volle van al deze gelegenheden 
gebruik gaat maken en dat we niet meer in een situatie terechtkomen dat we 
voor onze dagelijkse boodschappen op stap moeten met de auto. Wij hebben 
het volste vertrouwen in dat u ons niet in de steek laat en dat we de komende 
jaren volop gebruik kunnen maken van de geboden voorzieningen. Wij zien 
met u met veel verwachting uit naar de opening van de DOP, buurtsuper 
Superrr en de zorgkantoren. Nog altijd zijn we met onze obligaties nog niet 
bij het streefbedrag,  al zijn we wel de halve ton gepasseerd. Wat let u om te 
investeren in rentedragende obligaties? Doen dus. Met veel dank namens ons 
allen. Naast dit alles krijgen we ook wel eens adviezen -waarvoor dank 
overigens- omtrent het doen van subsidieaanvragen voor het DOP project. 
Hieromtrent kunnen we u mededelen dat in de afgelopen periode bij maar 
liefst 24 instanties/instellingen om subsidie is aangeklopt. Slechts 4 instanties 
(meerdere malen genoemd) hebben positief  gereageerd. De obligaties blijven 
dus Superrr belangrijk.  
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