Notulen Algemene Ledenvergadering, Dorpsbelang Kraggenburg 25 sept 2020
Aanwezig namens het bestuur:
André Verwer (voorzitter), Wubbo de Raad (vicevoorzitter), Mark Mooiweer (penningmeester),
Annemieke Janse, Marian Meijs, Harmen Scholtalbers, Krijn de Hamer, Tanja Bijlsma, en Deborah
van Loon (secretaris en notulist).
Afwezig met kennisgeving:
Dhr. De Vries (secretaris van de gemeente Noordoostpolder), Jozé Deen (raadslid en fractiesecretaris
Politieke Unie), Klaas Jan Loosman (gemeente Noordoostpolder), Hendrik Jan Lambregtse (Raadslid
ChristenUnie/SGP), Atalja Visser (Buurtopbouwwerker Carrefour).
Totaal aantal aanwezigen: 36 personen, en 8 bestuursleden. Iedereen heeft de presentielijst
getekend. En waren enkele afmeldingen van leden i.v.m. verkoudheidsklachten. De wijkagent hebben
we helaas moeten weigeren omdat hij niet aangemeld was.
1.
Opening
De voorzitter, André Verwer, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het
bijzonder Theo Groen (raadslid CDA-Noodoostpolder), Kees de Jong (Dorpsbelang Marknesse), en
Marian Uitdewilligen (wethouder gemeente Noordoostpolder).
2.
Notulen van de jaarvergadering van 27 maart 2018 (verslag in Uitkijk en op de website)
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken
Zie voor de berichten van verhindering hierboven. Er zijn geen vragen ingediend.
4.
Mededelingen
Door de voorzitter wordt een aantal mededelingen gedaan:
➢ Stand van zaken woningbouw
In de zomer van 2019 is er een aanvang gemaakt met de bouw van woningen aan de Walstraat.
Het heeft even geduurd, maar zoals u heeft kunnen zien is de bouw in de eindfase terecht
gekomen. Bouwrijp maken van Perceel Kraggenburg Zuid is in 2019 gerealiseerd. Inmiddels zijn
de eerste huizen zichtbaar. Er zijn nu 9 kavels verkocht, en er zijn nog kavels beschikbaar voor
aankoop.
➢

Park Kraggenburg (a)
Er volgt een mooie visuele presentatie door Joke Scholtalbers:
In het begin van 2018 was er een bijeenkomst in de voormalige katholieke school. Daar werd
gevraagd om input voor de invulling van het terrein dat vrij zou komen als deze school gesloopt
zou gaan worden. Tijdens deze avond is er een werkgroep gevormd welke hierover heeft
nagedacht. Na een aantal bijeenkomsten is er een voorstel uitgedacht, waarmee Jules naar de
gemeente is gegaan. Belangrijke onderdelen van dit voorstel: een groen park en een verbinding
van de Voorstraat richting dorpshuis in de vorm van een lint van voorjaarsbloemen. Fruitbomen
en een bloemenborder die de biodiversiteit zou versterken en vlinders, bijen en vogels zou
aantrekken. Een paar bankjes waar men fijn zou kunnen zitten. Een natuurlijk ogend gravidor pad
als loop- of fietsroute.
Na de sloop van de school is dit park in samenwerking met de gemeente, Dorpsbelang, de
groenbrigade en een aantal omwonenden gerealiseerd. Stichting het Dorpshuis heeft vanwege
haar 40-jarig bestaan een prachtig bankje gedoneerd bij de walnotenboom. De bewoners van de
voormalige katholieke kerk hebben het bankje, dat op hun terrein stond, laten verplaatsen naar
het park. Zo zijn er nu twee plaatsen om te kunnen genieten van het nieuwe park! Ook het
onderhoud is weer een gezamenlijk project voor gemeente, Dorpsbelang, de groenbrigade en
een aantal omwonenden. Hopelijk geniet heel Kraggenbrug er van!
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➢

Projectgroep; het Pontje en de Loswal
o Het Pontje (presentatie door Wubbo de Raad)
Na de toewijzing van de subsidie van € 103.867 door de provincie is er veel overleg geweest
van de initiatiefgroep om één en ander te gaan realiseren. Door Natuurmonumenten is een
projectleider aangesteld. Zijn activiteiten bestaan uit het voorbereiden van o.a. de
vaststelling van de definitieve locatie, vergunningverlening door provincie en gemeente en
het aangaan van de contracten voor de bouw van de beide aanlegsteigers en het pontje.
Uiteindelijk neemt de initiatiefgroep daarover de besluiten. Tenslotte wordt in samenwerking
met Natuurmonumenten gewerkt een exploitatieovereenkomst na het in de vaart nemen van
het pontje.
o De Loswal
Voor de ontwikkeling van de Loswal en omgeving gaan de werkzaamheden ook gestaag
door. Helaas is eind vorig jaar na onderzoek, bekend gemaakt dat de Loswal een aantal
bodemverontreinigingen kent. De gemeente onderzoekt nu hoe hiermee omgegaan kan
worden. In ieder geval zijn de samenwerkingspartners verder gegaan met het uitwerken van
de plannen. Hopelijk kan nog in het laatste kwartaal 2020 de aanvraag voor de subsidie in
het kader van Leader worden aangevraagd. Het doel is om de Loswal en omgeving
aantrekkelijker te maken voor een leuke wandeling, genieten van een mooi uitzicht vanaf de
bietenbrug en een botenhelling voor de vaarliefhebbers van kleine boten. Daarnaast wordt
de bewegwijzering en entree van de routes in het achterliggende bos verbeterd. De
ijsbaanvereniging gaat de ijsbaan toegankelijker maken, het clubgebouw renoveren en de
ijsbaan gedeeltelijk ophogen (met zo mogelijk verhardingen voor alternatieve
gebruiksmogelijkheden buiten het schaatsseizoen) om bij vorst sneller over een ijsbaan te
kunnen beschikken.

➢

Kinderopvang
Dorpsbelang heeft onderzoek gedaan om te bekijken of er in Kraggenburg mogelijkheden zijn om
een kinderdagverblijf waar ook 0 tot 2 jarigen terecht kunnen te realiseren .
Hierover is gesproken met de leiding van basisschool De Fladderiep, Gemeente, SKN, Startpunt,
Mercatus en ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 5 jaar.
Uit het onderzoek hebben we moeten concluderen dat het op dit moment financieel niet
mogelijk/haalbaar is om een kinderdagverblijf te realiseren, mede vanwege de strenge
regelgeving die aan dergelijke vestigingen worden gesteld.

➢

Digitaal dorpsplein (b)
Jules Overmars presenteert de nieuwe website https://www.kraggenburg.nl/ welke dienstdoet als
digitaal dorpsplein. Deze is begin april 2020 gelanceerd. De website is in een moderner jasje
gestoken en gebruiksvriendelijker gemaakt voor bijvoorbeeld tablets en smartphones. Je kunt er
terecht voor hulp vraag- en aanbod en er zijn meer verwijzingen naar relevante externe partijen.
Zodra corona voorbij is volgt er een completere agenda en komen er meer nieuws updates. Er is
zelfs een overzichtelijke Dorpsbelang pagina. Nieuws items en agendapunten zijn gemakkelijk te
uploaden.

➢

Verwelkomen nieuwe bewoners.
De welkomsttasjes zijn al een succes, meerdere ondernemers vanuit de OVK willen graag
flyers/kortingsbonnen of items toevoegen aan de welkomsttasjes.
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5.
Jaarverslag secretaris
Jules Overmars geeft aan dat werkgroep Omzien niet genoemd wordt in het jaarverslag, secretaris zal
dit met Jules bespreken en met deze aanvulling wordt het jaarverslag goedgekeurd en vastgesteld.
Omzien aanvulling voor in jaarverslag van de secretaris:
De werkgroep Omzien is een commissie van Dorpsbelang. De werkgroep is actief op het gebied
van zorg en welzijn en is voortgekomen uit het speerpunt “zorg” van het dorpsonwikkelingsplan.
Vanuit de werkgroep is koffietijd ontstaan; een inloopmorgen in het Dorpshuis voor gezelligheid en
contact. Regelmatig is er een thema-ochtend met een lezing over een specifiek onderwerp.
De werkgroep heeft een vrijwilligersgroep voor tijdelijke hulp en ondersteuning. De gegevens
hierover staan altijd vermeld in de Uitkijk.
De werkgroep heeft informatie aangeleverd voor het digitale dorpsplein (de nieuwe website), zodat
men hier veel handige informatie over zorg en welzijn kunt vinden. Ook zijn er links naar websites
over zorg en welzijn, bedoeld voor een oriëntatie in deze onderwerpen. Omzien heeft overleg en
onderhoudt de contacten met de participatieraad van de gemeente. Zodoende blijven we op de
hoogte van gemeentelijke ontwikkelingen met betrekking tot het beleid over zorg en welzijn.
Dorpsbelang brengt ook de meningen vanuit het dorp aan deze raad naar voren.
De werkgroep heeft onderzoek gedaan naar kinderopvang in Kraggenburg. Hierover is een verslag
gedaan in de Uitkijk van juni 2019. Een knelpunt is de opvang van kinderen in de leeftijdsgroep van
0 tot 2 jaar. Dorpsbelang heeft dit probleem verder opgepakt.
Wonen voor ouderen is een groot aandachtspunt. Voor ons de vraag: hoe realiseren we in velerlei
opzichten ‘een leven lang wonen in Kraggenburg?’.
6.
Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Mark Mooiweer licht toe:
We hadden een klein te kort van € 905,- begroot, maar door extra inkomsten is dit een realisatie van €
5.107,09 geworden. Multiculti is ophouden te bestaan en daardoor is er € 3.043,03 bij de eigen
middelen van Dorpsbelang gekomen. Daarnaast heeft het boerderijboek een winstuitkering gedaan
aan alle dorpsbelangen. Dit was € 3.000,-. Vandaar dat de inkomsten hoger uitvielen dan begroot.
Verder is het afgelopen jaar het 70 jaar bestaan van Kraggenburg gevierd. Mede dankzij sponsoring
en het schenken van stembureau gelden heeft dit vooralsnog weinig gekost uit eigen middelen. De
teamquiz finale heeft plaatsgevonden in 2020 en is daardoor terug te vinden in de financiën over
2020.
7.
Verslag kascommissie
Vorig jaar waren in de kascommissie benoemd: Leon van der Wekken en Jan Balk. Leon meldt aan de
vergadering dat alles er prima uitziet en dat hij namens de kascommissie voorstelt om de
penningmeester décharge te verlenen. De vergadering verleent op basis hiervan décharge aan het
bestuur en heeft daarmee de jaarrekening 2019 en balans per 31-12-2019 goedgekeurd.
8.
Benoeming kascommissie
Leon van der Wekken blijft kascommissielid en de heer Ton van Steen wordt benoemd als nieuw lid.
9.
Begroting 2020 en vaststellen contributie
Mark Mooiweer geeft een toelichting op de begroting van 2020.
Omdat we het afgelopen jaar meer geld hebben overgehouden dan begroot, heeft Dorpsbelang ervoor
gekozen om € 5.000,- extra apart te leggen voor projecten die de Kraggenburgers belangrijk vinden.
Daardoor was er een tekort begroot van ruim € 7.000,-. Eind maart veranderde de wereld zoals we die
kennen door het Coronavirus. Daarom zal de begroting van 2020 niks te maken hebben met de
realisatie. Vandaar dat de begroting verder niet is besproken tijdens deze vergadering.
De contributie wordt niet verhoogd en is hierbij vastgesteld op € 12,- per huishouden.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 Dorpsbelang Kraggenburg – sept 2020

3

10.
Bestuursverkiezing
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is Mark Mooiweer. André bedankt Mark voor de goede
samenwerking en inzet als Penningmeester de afgelopen 2 jaar en overhandigd hem een bloemetje.
Statutair aftredend en niet herkiesbaar is Wubbo de Raad. André bedankt Wubbo uitgebreid voor zijn
inzet de afgelopen 9,5 jaar bij diverse grote projecten, Wubbo neemt een bloemetje én een naambord
voor het Pontje in ontvangst waarop staat; ’t Wub-bootje.
Betreffende de twee ontstane vacatures stelt het bestuur de volgende kandidaten voor: Jan Balk en
Tanja Bijlsma. De vergadering stemt in met de twee voorgestelde kandidaten waardoor het bestuur
weer op volle sterkte is.
11.
Bedankt
Voor het vernieuwde en verbeterde digitale dorpsplein kraggenburg.nl worden; Jules Overmars, Abe
Hoekstra en Martijn van Veenendaal hartelijk bedankt met een flesje berenburg.
Voor het prachtige park midden in ons dorp wordt de initiële projectgroep bedankt met een bloemetje,
te noemen; Arie Dam, Hylke Hekkenberg, Peter Kers, Jan van Benthem, Jules Overmars en Joke
Scholtalbers.
12.
Jaarplanning Dorpsbelang
Door de voorzitter worden de genoemde speerpunten, zoals die door het bestuur zijn ingediend, kort
doorlopen. Een aantal zaken loopt gewoon door echter is de Vrijheidsmaaltijd i.v.m. de Corona situatie
al geannuleerd, en deze zal met grote waarschijnlijkheid niet doorgeschoven worden naar 2021.
➢ Contact houden met de verenigingen
➢ Uitvoering project ‘Het Pontje’
➢ Voortzetting project ‘De Loswal’
➢ Contacten met de dorpsbelangen in het 10DO
➢ Vrijheidsmaaltijd 5 mei
12.

Rondvraag
Het eerste verzoek uit de vergadering; of in de begroting van het pontje a.u.b. rekening
gehouden kan worden met een ouder wordende bevolking, en dat er daarom a.u.b. niet
bezuinigd mag worden op gebruiksgemak. Wubbo vult aan dat het in ieder geval geen
elektrisch pontje wordt. Een koppel nieuwe bewoners stelt voor dat zij mensen kennen aan de
TU Delft en dat we misschien via hun aan goedkopere alternatieve materialen kunnen komen.
➢ Een vraag uit de vergadering; of Dorpsbelang Marknesse ook een bijdrage doet aan het
pontje omdat het niet alleen in ons belang is, Kees de Jongh (Dorpsbelang Marknesse) geeft
aan dat hij dit intern zal bespreken.
➢ Dan volgt een vraag over het hekwerk rondom een winkel aan de voorstaat, én een camper
welke continu aan de Voorstraat lijkt te staan, welke het uiterlijk van de Voorstraat naar
beneden halen, dit gaat Dorpsbelang oppakken met IGW.
➢ Er kwam een vraag van een bewoner van de Loswal; of zei ook inspraak zouden hebben op
de plannen? De voorzitter heeft gereageerd en direct een open uitnodiging uitgezet, er zal nog
een bijeenkomst volgen voor gebruikers en bewoners van de Loswal.
➢

13.
Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid, hij wijst iedereen nogmaals op
het houden van 1,5 meter afstand en sluit hiermee de jaarvergadering.
Deborah van Loon, Secretaris Dorpsbelang
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