Notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg 13 maart 2019

Aanwezig namens het bestuur:
André Verwer (voorzitter), Wubbo de Raad (vicevoorzitter), Mark Mooiweer (penningmeester),
Annemieke Janse, Marian Meijs, Jan van Benthem en Yvonne de Hamer (secretaris en notulist).
Afwezig met kennisgeving:
Harmen Scholtalbers, B. ten Voorde (Zorggroep ONL), wethouder M. Uitdewilligen, Sociaal Team NOP,
Christen Unie-SGP, Alfred Kerkhoven (coördinator Dorpsplan), afvaardiging STEK.
Totaal aantal aanwezigen: 55 personen hebben de presentielijst getekend. Niet iedereen heeft getekend.
1.
Opening
De voorzitter, André Verwer, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder
wethouder Haagsma en enkele ambtelijke medewerkers van de gemeente Noordoostpolder, verschillende
vertegenwoordigers van politieke partijen, bestuur afvaardigingen van Ens en Marknesse, directeur afdeling
Flevoland van Natuurmonumenten, Philip Makkink en de gastspreker Wietse Siebenga uit Kraggenburg.
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:
- 70 Jaar Kraggenburg
Er staan mooie banners bij de ingangen van het dorp en er is een commissie opgericht die zelf 2
activiteiten organiseert en die ondersteuning biedt bij activiteiten georganiseerd door andere
dorpsbewoners. Mark Mooiweer neemt het woord en vertelt wie er in de commissie zitten. Naast de
activiteiten die vanuit het Dorpsbelang worden opgezet, worden er met ondersteuning van het
Dorpsbelang ook door vrijwilligers ontzettend leuke activiteiten neergezet! Hij vertelt waar op de site
de activiteiten te vinden zijn, die speciaal aangeduid zijn. Meer informatie over het lustrumjaar en de
activiteiten staat op de website, in de Uitkijk en op facebook. Activiteiten:
Zaterdag 16 maart: ‘Let’s share the music’ in de kerk.
Avonden in april: rock ’n roll danslessen.
Vrijdag 31 mei: tijdens de feestweek is er een mooie musical
Zaterdag 6 juli de Obstakelrun door het Voorsterbos en over het industrieterrein, vanaf 8 jaar kan je
al mee doen.
Zaterdag 7 September Drive In bioscoop, locatie wordt later bekend.
Vrijdag 15 November groot klaverjastoernooi in Van Saaze.
Zaterdag 28 December grote Dorpsquiz in en om het dorp. Hoe goed ken jij Kraggenburg?
- Stand van zaken woningbouw
Er zijn 2 locaties waar in de komende periode gebouwd gaat worden.
Rond mei/juni wordt er gestart met de bouw aan de Walstraat.
Kraggenburg-Zuid: Van 29 maart t/m 22 april is er mogelijkheid voor inschrijven op de kavels.
Dinsdag 7 mei, 18.30 uur, vindt in het Klokhuis de loting van de kavels plaats, in geval dat er
meerdere belangstellenden zijn voor dezelfde kavel. Medio juni wordt gestart met bouwrijp maken
van het perceel en medio oktober kan gestart worden met de woningbouw.
- “De verbinding” tussen het Waterloopbos en Voorsterbos
Door Wubbo de Raad wordt een toelichting gegeven. De subsidie van 103.867,00 euro is
gehonoreerd. De exacte locatie waar het pontje moet komen te liggen moet nog worden vastgesteld.
Er wordt gedacht bij de voormalige vissteiger aan de Zwolse Vaart, vlakbij de kruising met de
Leemvaart, maar die keuze zal afhangen van de voorwaarden m.b.t. veiligheid en toezicht. Vorig
jaar hebben we het promotiefilmpje behorend bij de brug als verbindende schakel laten zien, maar
helaas is de subsidieaavraag hiervoor toen niet gehonoreerd. Na intern beraad binnen de
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initiatiefgroep en rekening houdend met de vernieuwde subsidievoorwaarden, hebben we besloten
om nu de verbinding via een pontje tot stand te brengen. Een idee waar we rond 2012 al mee bezig
waren. Er moeten nu afspraken gemaakt worden over o.a. wie de eigenaar wordt en hoe het beheer
en onderhoud georganiseerd moet worden. De watersportvereniging heeft helaas gas
teruggenomen en doet niet meer mee in dit project. De initiatiefgroep is al druk aan de slag met de
voorbereidingen.
Ontwikkelingen bij Natuurmonumenten door Philip Makkink.
Als opvolger van Jan Akkerman stelt hij zich eerst voor. Hij geeft aan dat Natuurmonumenten graag
betrokken is bij de ontwikkeling van de “verbinding”.
Waterloopbos – er is heel veel werk verzet. Er is een nieuwe entree gemaakt met een nieuwe
parkeerplaats, het Proeflab is er gekomen en de voormalige Deltagoot is omgevormd tot een uniek
kunstwerk: het Deltawerk. Dit heeft ook (inter-)nationaal tot veel aandacht geleidt. Op de planning
staat nog een nieuw entreegebouw, met o.a. horeca, een expositieruimte, nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van waterkunde en -veiligheid. Op de planning voor restauratie staat nog: de golfbak en
daarnaast nog 10 schaalmodellen.
Voorsterbos – Hier zijn geen bijzonderheden.
Philip geeft aan dat Natuurmonumenten om de hoek zit en dat iedereen welkom is.
Vraag van Henk Swijghuizen: Met de opening was alles mooi verlicht in het Waterloopbos, blijft dit
zo? Reactie: Er wordt gekeken of dit in de toekomst af en toe weer kan als er evenementen zijn. Het
is de bedoeling dat deze vaker worden georganiseerd in de toekomst, waaronder op 5 en 6 april:
kamermuziekfestival in het Waterloopbos.
Zonneweide
In het Tien Dorpenoverleg is er al verschillende keren over gepraat. De gemeente heeft recent haar
beleid hieromtrent in een nota vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna het ter visie
wordt gelegd. Er zijn beperkte mogelijkheden voor zonneweides in de NOP. Inmiddels is al gekozen
voor de locatie bij de windmolens aan de dijk. Ook kan er bij dorpen een weide worden aangelegd
van max. 2 ha. De baten moeten ten goede komen aan de gemeenschap. Als er mensen zijn die
hier meer over willen weten en hierin interesse hebben, kunnen zij terecht bij het bestuur van
Dorpsbelang.
Openbare ruimte tussen school en voormalige RK kerk
Het bestuur van Dorpsbelang heeft vorige week besloten om naast de grote bijdrage van de
gemeente ook zelf een financiële bijdrage te leveren om daarmee dit gebied extra uitstraling te
geven. Vervolgens krijgt Arie Dam (wonend in de voormalige RK kerk) het woord. Hij is lid van de
werkgroep die zich met de inrichting van dit gebied bezighoudt. Op de 2 dia’s die getoond worden
zie je dat het terrein een open ruimte wordt, met o.a. kleur, een natuurlijk ogend pad, fruitbomen,
veel groen, nestkastjes en een insectenhotel. De school zit ook in deze werkgroep en is nauw bij
deze plannen betrokken. Er wordt gevraagd door Sieb Oud of het onderhoud geregeld is. Reactie:
Dit moet nog verder vorm krijgen. André geeft aan dat het terrein best bepalend is voor het dorp; er
is en wordt serieus en goed over nagedacht.
Beeldbestek door Henk Bakker van de gemeente
Henk laat een diapresentatie zien waarin duidelijk wordt op welk niveau de gemeente onderhoud
pleegt in de dorpen en geeft aan dat er veel vrijwilligers nodig zijn als wij willen dat het niveau dat
gemeente aanhoudt hoger wordt. De gemeente hanteert onderhoudsniveau B (waarbij niveau A en
A+ beter zijn, niveau C en D slechter). De gemeente heeft de uitvoering ondergebracht bij Concern
voor Werk en zij controleert dit maandelijks. Het gaat daarbij om de beeldkwaliteit dat moet voldoen
aan de eisen zoals die beschreven staan onder niveau B. Als inwoners niet tevreden zijn, kunnen zij
digitaal een MOR melding (melding openbare ruimte en overlast) doen, dit komt bij de gemeente
terecht en hier wordt altijd actie op ondernomen in de vorm van een terugkoppeling met al dan geen
actie. Krijn de Hamer vraagt of het hele dorp op niveau B wordt onderhouden of dat bijv. het bos-lint
op niveau C is. Reactie: Dit niveau geldt voor al het groen in heel Kraggenburg. Vuilnisbakken,
meubilair, lantaarnpalen, etc. vallen hier niet onder. De gemeente stelt medewerking beschikbaar
voor deze projecten, maar geen geld. Ton van Steen vraagt aan wie het onderhoud is uitbesteed en
geeft aan dat soms het gras wel heel hoog staat, gelukkig afgelopen jaar niet, i.v.m. de droogte.
Reactie: de gemeente besteedt het uit aan Concern voor Werk. Zij kijken of het nodig is en in welke
mate om onderhoud te plegen. Wubbo de Raad vraagt of de B-normering alleen voor de dorpen
geldt of voor de gehele NOP? Reactie: het geldt voor de gehele NOP, op het centrum van
Emmeloord na, dit is niveau A.
Groenbrigade
Jules Overmars neemt het woord. Er zijn ca. 16 mensen die bij de Groenbrigade meewerken. Er zijn
ongeveer 8 ochtenden geweest waarop ze hebben gewerkt en ze hebben 4 projecten waaraan ze
werken: het boslint, de begraafplaats, de wegscheiding voor de winkels en rond de PKN kerk en de
sportkooi. Als er mensen mee willen werken zijn ze van harte welkom!
Digitaal dorpsplein

Het is een project waar 6 dorpen aan samenwerken. Er is een Leader subsidieaanvraag voor
ingediend, deze is vorig jaar maart rondgekomen. Dorpsbelang Luttelgeest is aanspreekpunt en is
als 1e dorp aan de beurt, wij zijn als 2e dorp. We zijn in december van start gegaan. Helaas waren er
veel genodigden niet aanwezig bij deze startavond. Er is een klein werkgroepje opgericht en vrijdag
15 maart is er overleg met de webbouwer. Henk Swijghuizen vraagt wat het verschil is met de
normale Uitkijk? Jules geeft aan dat het digitale dorpsplein letterlijk een digitaal dorpsplein moet
worden, dat draait naast de Uitkijk. Hij zal actueler zijn, waarop je makkelijk naar andere partijen
door kan linken. De Uitkijk verschijnt maar 6 keer per jaar. Wietse Siebenga vraagt of je op het
digitale dorpsplein ook sneller kan reageren op zaken die naar voren komen? Reactie: Dat is wel de
bedoeling. Het moet interactiever worden dan de huidige website.
5.
Jaaroverzicht secretaris 2018
André geeft aan dat er het afgelopen jaar heel veel is gebeurd en dat hij positief verrast is door het aantal
vrijwilligers dat overal bij betrokken is. Jules merkt op dat er naast een nieuwe school, ook buitenschoolse
opvang is bijgekomen (in de school). Dit als stap naar het kind-centrum dat het aan het worden is. Met deze
aanvulling wordt het jaaroverzicht goedgekeurd en vastgesteld.
6.
Jaarverslag penningmeester
Mark geeft eerst een toelichting op de realisatie 2018. We hebben een positief resultaat van 1.887,70 euro.
Er zijn geen bijzondere uitgaven geweest. Er is een bedrag naar de school gegaan vorig jaar bij de opening
en er zijn al wat uitgaven gedaan t.b.v. het lustrumjaar, waaronder de aanschaf van de spandoeken. Verder
zijn er geen bijzonderheden bij de rouwkamer, de Uitkijk, STEK, en de Feestweek. De Feestweek
Commissie heeft naast de jaarlijkse bijdrage van Dorpsbelang zelf een bedrag gereserveerd voor extra
uitgaven i.v.m. het 70-jarig bestaan.
André bedankt Mark voor zijn uitleg en geeft complimenten voor het na 1 jaar penningmeester zijn de zaken
al zo helder en correct kunnen tonen en uitleggen.
7.
Verslag kascommissie
Vorig jaar waren in de kascommissie benoemd: Jacques van der Ploeg en Leon van der Wekken. Jacques
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 2018 en balans per 31-12-2018 goedgekeurd.
8.
Benoeming kascommissie
Leon van der Wekken blijft kascommissielid en Jan Balk wordt benoemd als nieuw lid.
9.
Begroting 2019 en vaststellen contributie
Mark Mooiweer geeft een toelichting op de begroting van 2019. De contributie wordt niet verhoogd en is
hierbij vastgesteld. Daarna wordt de begroting 2019 door de vergadering vastgesteld. Ad v.d. Noort vraagt of
er een bedrag is vrijgehouden voor nieuwe ‘parkje’? Reactie: Er is door het bestuur hiervoor 4500 euro
geoormerkt. De 3000 euro die vanuit Multiculti is vrijgekomen, zit hier ook bij in. Pieter v.d. Veen vraagt of we
nog extra geld krijgen van de gemeente i.v.m. het lustrumjaar. Reactie: We krijgen 2500 euro, deze komt
bovenop ons eigen gereserveerde bedrag van 5000 euro. Wij vinden 75 jaar een meer bijzonder jaar, dus
wat we dit jaar overhouden gaan we daarvoor reserveren.
10.
Bestuursverkiezing
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is Yvonne de Hamer.
Statutair aftredend en niet herkiesbaar is Jan van Benthem.
Statutair aftredend en wel herkiesbaar is Annemieke Janse.
Afgelopen jaar is tussentijds afgetreden Marieke Bos, Harmen Scholtalbers heeft haar al vervangen.
In de 3 ontstane vacatures stelt het bestuur de volgende kandidaten voor: Harmen Scholtalbers, Krijn de
Hamer en Deborah van Loon.
André bedankt Jan en Yvonne voor hun inzet en goede samenwerking.
11.
Jaarplanning Dorpsbelang
Door de voorzitter worden de genoemde speerpunten, zoals die door het bestuur zijn ingediend, kort
doorlopen. Een aantal zaken loopt gewoon door en een aantal is mogelijk nieuw. Voor alles geldt dat
Dorpsbelang graag de dorpsbewoners bij de plannen en projecten betrekt.
- 70-Jarig bestaan Kraggenburg
- Inrichting openbare ruimte naast de school
- Contact houden met de verenigingen
- Uitvoering project ‘Het Pontje’
- Voortzetting project ‘De Loswal’
- Contacten met de dorpsbelangen in het 10 dorpenoverleg
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Verfraaiing van het industrieterrein

12.
Rondvraag
Frans van Egmond sr.: Snapt iedereen de verkeerssituatie voor de winkels? Reactie: Dit is aangekaart bij
IGW tijdens de schouw. Tijdens de schouw is er aangegeven dat de pijl hier ook weg kan. Klaas Jan
Loosman/IGW geeft aan dat dit volgens de wegbeheerder toch niet blijkt te kunnen, omdat er een
verkeersbesluit aan vast zit. Jan Huizinga (wijkagent) geeft aan dat hij de situatie wel snapt, maar dat er
inderdaad een doordacht verkeersbesluit is (waar altijd over gepraat kan worden) waar we ons aan moeten
houden. Mocht hij zien dat iemand langs de ‘verkeerde kant’ rijdt, zal er niet voor beboet worden.
Toevoeging Henk Swijghuizen: er staat regelmatig een vrachtwagen materiaal te lossen voor de winkels. Op
dat moment kan je niet anders dan voor de kerk langs.
Frans van Egmond jr.: Het is jammer dat we als dorpsbelang zoveel geld moeten besteden aan
groenonderhoud. Er zijn genoeg potjes bij de gemeente, waarom moeten wij er, naast zo vreselijk veel
arbeid, ook zoveel geld aan besteden? Reactie: De groenbrigade is aangesteld om van de B-kwaliteit waar
de gemeente naar streeft A-kwaliteit te maken. Wat vooral wenselijk is bij o.a. de begraafplaats. De kern van
het dorp met het nieuwe plan vinden wij heel belangrijk, zodat het een mooi centrum wordt. Als wij niet zelf
bijdragen, wordt dit gewoon een grasveld. Daarnaast draagt de gemeente zo’n 80% van de extra kosten bij
aan de inrichting van het middengebied. Frans geeft aan dat het echt heel jammer is dat de gemeente hier
geen fonds voor heeft. Klaas Jan Loosman/IGW vult aan dat er potjes zijn voor leefbaarheid en dat er
materiaal ter beschikking wordt gesteld, dat hier ook mag blijven. Al het afval dat er uit voortkomt wordt door
de gemeente opgehaald. In die zin ondersteunt de gemeente het door de bevolking zelf uitgevoerde
groenonderhoud.
Corry Wullems: Ik maak veel gebruik van het wandelpad tussen de Leemringweg en de Zuiderringweg, maar
deze ziet er echt heel slecht uit. Wie moet dit onderhouden? Reactie: André geeft aan dat we dit meenemen
in gesprek met de gemeente/IGW.
Piet Koster: aandacht vragen voor seniorenwoningen. Er zijn er maar 4 in de sociale huursector in
Kraggenburg. Kan er gepleit worden voor seniorenwoningen boven de sociale huurgrens? Nu worden er
woningen levensbestendig gemaakt, maar deze kunnen dan bijv. ook weer vrijkomen voor gezinnen. Verder
wordt aandacht gevraagd voor het groeiende aantal arbeidsmigranten die in het dorp komen wonen.
Senioren vinden het vaak moeilijk om met hen in contact te komen en in zo’n klein dorp als Kraggenburg
waar je voor veel dingen op elkaar bent aangewezen, is dat toch belangrijk. Wat is de regel voor het
verhuren van sociale huurwoningen aan arbeidsmigranten vanuit Mercatus? Reactie: André geeft aan dat
voor de huisvesting van arbeidsmigranten eind vorig jaar beleid is vastgesteld door de gemeente. Zo is
vastgelegd dat er maximaal 3% van de woningen in een dorp bestemd mogen zijn voor arbeidsmigranten.
Verder geldt dat in een straal van 40 m. rond een woning van arbeidsmigranten niet een tweede mogelijk is.
Hierover is uitgebreid gerapporteerd in de Uitkijk van januari jl. M.b.t. de huursector geldt voor iedereen die
een beroep wil doen op een huurwoning van Mercatus, dat men zich tijdig hiervoor inschrijft. Nadat men
ingeschreven staat en men zich op enig moment op een aangeboden woning aanmeldt, telt de duur van het
inschreven staan mee. Vanaf het moment van een eerste reactie op een woningaanbod tot het definitief
aanvaarden van een woning wordt wachttijd genoemd. In Kraggenburg is die t.o.v. de andere dorpen erg
laag (bijna 10 maanden). André verwijst hiervoor naar het artikel in de Uitkijk van november 2018. Afgelopen
jaar heeft Dorpsbelang onderzoek gedaan naar de sociale huur, naar aanleiding van opmerkingen tijdens
vorige jaarvergadering. Daarover heeft overleg plaatsgehad met Mercatus. Daar is ook aandacht gevraagd
voor andere woonvormen zoals bijvoorbeeld appartementen t.b.v. jong en/of oud. Daarop is gereageerd dat
dit vooral een zaak is van ontwikkelaars en/of beleggers, Mercatus ziet hierin geen rol voor hen zelf. André
heeft uit deze gesprekken geconcludeerd dat het eigenlijk heel goed gaat in Kraggenburg. Het gevoel kan
anders zijn dan de praktijk. Hij zegt toe dat hij de ingebrachte punten zal meenemen in het overleg dat
binnenkort plaatsvindt met Mercatus.
Henk Swijghuizen: als het hard gewaaid heeft ligt er heel veel dood hout op de weg naast het Klokhuis.
Reactie: Henk Bakker/Groenbeheer geeft aan dat Lindebomen heel veel ruien en Concern voor Werk is
bezig dit op te ruimen.
Truus Paauw: de brievenbus staat op een onmogelijke plaats. Het zou fijn zijn als ‘ie weer teruggaat naar
waar hij stond (bij het Hoekje voor), een andere optie is bij de glasbakken.
Sita van Egmond: Hoe staat het met het fietspad over de Zwartemeerdijk? Reactie: Er is veel geld voor
nodig dat er op dit moment niet is. Na de verkiezingen moeten ze zich hier weer over buigen, met het nieuwe
bestuur van het Waterschap.
13.
Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en sluit hiermee het officiële gedeelte
van de jaarvergadering.
Na de pauze spreken we met Wietse Siebenga over communicatie.
Yvonne de Hamer, (voormalig) secretaris Dorpsbelang

