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Wonen  
Dorpsbelang heeft met enkele mensen in de zomer een paar keer gebrainstormd over hoe we het beste om kunnen 
gaan met het onderwerp wonen in Kraggenburg. Doordat je met elkaar een visie ontwikkeld wordt het ook duidelijk en 
helder als je met de gemeente in gesprek gaat. Want uiteindelijk is het de gemeente die bepaald. In augustus hebben 
we B&W op werkbezoek mogen ontvangen. Dit is ook het moment geweest dat we onze ideeën konden delen met de 
wethouders. Vervolgens hebben we in de Uitkijk van januari aangegeven om met een CPO project te starten. Simpel 
gezegd: met potentiële kopers een gezamenlijk project bouwen. Ook hebben we mensen aangemoedigd, d.m.v. 
terugbetaling van inschrijfgeld, om zich in te schrijven bij woningbouwvereniging Mercatus. Want hoe meer mensen er 
ingeschreven staan, en hoe wachtjaren je opbouwt hoe sneller je een huurwoning toegewezen krijgt. 
Verder hebben we met een afvaardiging van de gemeente gesproken over het ontwikkelingsperspectief van 
Kraggenburg. Het gaat dan om de woonontwikkeling die je met elkaar voorziet voor de komende vijf jaren. Ook hier 
hebben we onze wensen kenbaar gemaakt.  
Op dit moment is fase 1b van de nieuwbouw in Kraggenburg zuid dusdanig ver in ontwikkeling dat fase 1b in 2021, 
bouwrijp gemaakt kan worden voor 19 woningen. 
 
Pontje 
In samenwerking met Natuurmonumenten zijn de mogelijkheden voor de aanleg van een pontje over de Zwolsevaart 
nader bekeken. Na opvraag van enkele offertes bleek al snel dat elektrische ondersteuning van het pontje financieel 
niet haalbaar is. 
Om binnen de gestelde waterbouwkundige eisen van de Provincie Flevoland, de gestelde veiligheidseisen en de 
financiële mogelijkheden te blijven zijn we in overleg met enkele constructeurs en een aannemer om tot de beste 
technische en financiële oplossing te komen. Als alles meezit kunnen we het pontje deze zomer gebruiken. 
 
Loswal 
Omdat er verontreiniging was aangetroffen in de ondergrond van de Loswal heeft de gemeente een plan opgesteld om 
dit op te ruimen. Dit heeft voor enige vertraging gezorgd. Omdat de vervuiling nog enigszins meevalt heeft de 
gemeente voorgesteld om het project samen verder op te pakken en hier Leader-subsidie voor aan te vragen. Wanneer 
we dit in samenwerking doen met de gemeente heeft dit als voordeel dat we geen btw hoeven te betalen en dat de 
gemeente een projectleider aanstelt die alle projecten financieel en organisatorisch kan begeleiden. 
De samenwerkingspartners zijn intussen verder gegaan met het uitwerken van de plannen. Er is overleg geweest met 
omwonenden en belanghebbenden. De plannen zijn verfijnd en er zijn deelbegrotingen gemaakt. Het einddoel 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, 
renovatie van het clubgebouw 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. 
 
Fietspad over Zwartemeerdijk 
Recentelijk hebben wij gebruik gemaakt van spreek tijd tijdens het politiek uurtje bij het college van B&W. In 2016 had 
wethouder Poppe al aangegeven dat de realisatie van het ontbrekende stukje fietspad nabij was, maar dat heeft tot op 
heden nog niet mogen blijken. Wij hebben nogmaals onze argumenten benadrukt met positieve bijval van alle partijen.  
Dit onderwerp komt weer op de agenda, ze geven aan er nu echt werk van te maken.  
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Dorpsschouw 
In samenwerking met de gemeente doet Dorpsbelang jaarlijks een schouw, waarin de algemene staat van het dorp en 
de buitenwegen wordt bekeken en besproken. Op basis hiervan worden plannen van aanpak gemaakt voor verbetering 
of aanpassing. De gemeente heeft goed gehoor gegeven aan onze verzoeken. Als bewoners nieuwe suggesties hebben 
kunnen deze altijd aangekaart worden bij Dorpsbelang. Afgelopen jaar is de schouw over twee keer uitgesmeerd 
vanwege de Corona-maatregelen. 
De verfraaiing van het industrieterrein zal tegelijk plaatsvinden met het opknappen van de Loswal en de bietenbrug. 
Het opknappen van de Voorstraat is recentelijk door de gemeente doorschoven naar 2024 zodat dit tegelijk kan vallen 
met het vervangen van de riolering. Er zal nog overleg komen met de bewoners over de inrichting van de straat. 
Vanaf de Hertenweg tot aan de Gerritklokstraat zal de weg opnieuw bestraat worden, de weg voor de Fladderiep zal  dit 
jaar opnieuw bestraat worden. 
Het paadje naast het koelhuis is wel aan een opknapbeurt toe, hiervoor is Dorpsbelang nog aan het lobbyen. 
De ingang van Kraggenburg vanuit Ens mag ook worden verfraaid, daarom zal het trottoir doorgetrokken worden tot 
aan het bospad/lint. Er zal ook een bloemperk komen, evenals groen onderhoud aan het boslint. 
Er zal in maart 2021 een openbare laadpaal voor elektrische auto’s geplaatst worden op de parkeerplaats bij Van Saaze. 
De Hertenweg zal deze winter beter gesnoeid worden, ook i.v.m. de bramen. Aandacht voor de veiligheid van de 
buitenwegen (met name voor fietsers) wordt meegenomen in het nieuwe gemeentelijk vervoersplan (GVVP). 
Dorpsbelang heeft meerdere malen verzoeken ingediend bij het college van burgemeester en wethouders om de 
Hertenweg toe te voegen aan de gemeentelijke strooiroute, helaas is dit herhaaldelijk afgewezen. Het huidige 
strooibeleid is dat er niet gestrooid wordt op de buitenwegen, simpelweg omdat er niet genoeg verkeer is om het zout 
zijn werk te kunnen laten doen. 
Dit voorjaar zullen er in het dorp op drie aangewezen locaties hondenpoepbakken geplaatst worden. 
Tot slot kwam uit onze overleggen met IGW naar voren dat er een parkeeronderzoek uit gevoerd gaat worden vanwege 
diverse verzoeken vanuit het dorp voor meer parkeerplaatsen. 
 
Urnenmuur 
Dorpsbelang is voornemens om op de begraafplaats een urnenmuur of urnentuin te realiseren. Er is een inspraakgroep 
gevormd die mee denkt over de plaats en de vorm. De gemeente wil eerst hun beleid betreft nieuw te plaatsen 
urnenmuren vaststellen en corona-beperkingen verhinderden de wens om te brainstormen. Daarom is het proces 
vertraagd en zijn we in afwachting van de gemeente. 
Wij hebben een plan op laten stellen om inzicht te krijgen in de kosten en de mogelijkheden. Ook is nagegaan bij welke 
fondsen we aan kunnen kloppen voor de financiering. Inmiddels is ons project door ‘Kern met Pit’ goedgekeurd en 
kunnen we € 1000,- krijgen na voltooiing van het project. Er is echter nog vele malen meer geld nodig. Ook word er 
verwacht dat we als dorp inbreng leveren in de vorm van arbeid en diensten. 
 
Omzien 
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. In 2020 speelde het coronavirus een grote rol en 
hebben we twee keer een landelijke ‘lockdown’ gehad. Daardoor was elkaar ontmoeten niet mogelijk, of moest dit heel 
anders dan we gewend waren. Zo zijn de koffieochtenden op dinsdags in het Klokhuis heel vaak niet doorgegaan. 
Bij het begin van de eerste lockdown heeft Omzien bij ieder adres een flyer in de bus gedaan. Hierin hebben we 
aangegeven dat bij problemen vanwege de lockdown mensen een beroep kunnen doen op de vrijwilligersgroep die bij 
Omzien bestaat. Hiervan is beperkt gebruik gemaakt, maar gelukkig blijkt dat Kraggenburgers ook onderling elkaar al 
veel helpen. 
Omzien heeft in samenspraak met de Protestantse Gemeente Kraggenburg en de ouderensoos JVV belrondes opgezet. 
Deze drie partijen bellen mensen (met name die bij ons bekend zijn als oudere en/of alleenstaande) voor een praatje en 
om te laten merken dat zij tijdens de lockdown niet vergeten worden. 
Wonen voor ouderen blijft een aandachtspunt. Zo heeft Omzien, na overleg met Mercatus, op onze website een 
uitgebreide uitleg gemaakt over huren en inschrijven voor een huurwoning. Kijk op www.kraggenburg.nl op de pagina 
wonen bij; Woning huren. 
 
  

http://www.kraggenburg.nl/
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De groenbrigade  
De Groenbrigade is een initiatief van Dorpsbelang. Een enthousiaste groep mensen doet aanvullend onderhoud in de 
openbare ruimte. We doen de klussen in lente, zomer en herfst en het is gezellig om samen de handen uit de mouwen 
te steken. Daardoor zien onderdelen van de openbare ruimte in Kraggenburg er juist even netter uit. Wij als 
Groenbrigade merken dat dit wordt gewaardeerd. 
De onderdelen waar we ons op concentreren zijn: het parkje tussen schoolplein en de woningen in de kerk, als meest 
bekend onderdeel. Verder doen we aanvullend onderhoud op de begraafplaats. Het wandelpad om het dorp heen 
(boslint) houden we vrij van overhangende takken en bramen en maaien we. De bloembakken bij de rotonde / entree 
van het dorp zijn via Dorpsbelang gemaakt en wij verzorgen de invulling met planten en het onderhoud ervan. 
 
Feestweek commissie 
De feestweekcommissie bestaande uit Kees van Vilsteren, Rico v/d Stelt, Remko Bouman, Esther Kutschruiter, Rens 
Hupkes. Joost Potters, Tanja de la Vieter en Suzanne Scholtens hebben dit jaar alle voorbereidingen getroffen om weer 
een mooie feestweek neer te zetten. Het thema werd zoals gebruikelijk bij de nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt. Het 
thema van deze feestweek zou ‘Country & Western’ zijn. De feestweek zou in 2020 plaatsvinden van 17 mei tot en met 
23 mei. Helaas heeft de corona pandemie met de gestelde maatregelen die kort voor de feestweek bekend werden 
gemaakt, ervoor gezorgd dat de feestweek niet door kon gaan. Het was te kort dag om het programma om te gooien, 
daarom heeft de feestweekcommissie helaas moeten besluiten om de gehele feestweek af te blazen. Als alternatief 
heeft de feestweekcommissie in de week van de feestweek op 17 mei een klein presentje rondgebracht bij alle 
Kraggenburgers, een zakje bloemenzaad om toch van de eigen tuin nog een feestje te maken. Wij hopen dat er meer 
mogelijkheden zullen zijn voor komende feestweek om een leuk programma neer te zetten, helaas zijn we ook hierin 
afhankelijk van de steeds veranderende corona maatregelen. De volgende feestweek zal 9 mei tot en met 15 mei 2021 
plaatsvinden. Het thema zal onveranderd blijven; Country & Western. 
 
STEK 
De activiteitencommissie van Dorpsbelang heeft ook in 2020 weer een aantal activiteiten georganiseerd, afgelopen jaar 
wel in aangepaste vorm in verband met corona. 
In het bestuur van STEK zitten; Margo Schussler, Joris van Diepen, Matthijs Gakeer, Sylvia Bols, Dick de Boer en Wilma 
van Beekhuizen. Liesbeth van Egmond en Wesley van der Heiden hebben afscheid genomen. 
Het jaar werd gestart met een gezellige nieuwjaarsreceptie in ‘t Klokhuis. Het Bloemetje ging naar Piet Koster.   
Er waren een aantal afgelaste activiteiten, zoals de Dorpenschoonmaak, Koningsdag, en de Leeuwenronde. 
Op Koningsdag hebben we wel de vlag gehesen. Op 12 augustus zijn we op zomertour met Carrefour geweest.  
Gelukkig hebben we de schat gevonden! Op 21 augustus zijn we met een aantal jeugdleden wezen bowlen. Een 
geslaagde avond! In oktober staat altijd een seniorenmiddag gepland. Deze middag ging helaas niet door, maar STEK 
heeft bij hun senioren een heuse knapzak gebracht met wat lekkers om ze een hart onder de riem te steken. 
Sinterklaas had dit jaar een video voor de kinderen uit Kraggenburg. Gelukkig hebben de pieten mooi gekleurde 
schoenen rond kunnen brengen met een cadeautje. 
 
Corona initiatief 
Stek organiseert jaarlijks de feestelijke nieuwjaarsreceptie. Omdat vele groepen uit het dorp vanwege alle corona 
beperkingen afgelopen jaar iets extra’s voor de bewoners wilden doen ter compensatie, is dit als dorps brede actie 
opgepakt door; STEK, Omzien, Dorpsbelang, de Feestcommissie, het dorpshuis en de Carnavalsvereniging. Op zaterdag 
2 januari 2021 had elk huishouden een Flesje bubbels ontvangen en konden we digitaal deelnemen aan de 
nieuwjaarsreceptie. Bedankt voor deze organisatie STEK! 
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Feiten Dorpsbelang 
Het bestuur heeft 10 keer vergaderd in 2020. Hiervan hebben wij elkaar 3 keer getroffen in het Klokhuis, en de andere 
vergaderingen voerden wij online via Zoom.                                   
Onze jaarvergadering van 2019 vond verlaat plaats op vrijdag 25 september 2020 omdat er toen enkele versoepelingen 
waren betreft corona regels vanuit de overheid. 
 
Wij hebben binnen ons dorp één op één contact onderhouden met onderstaande partijen, maar in verband met alle 
Corona maatregelen afgelopen jaar hebben wij geen echte face-to-face vergaderingen met hen gehouden. 

• OVK 

• De Fladderiep 

• IGW (Carrefour, gemeente en wijkagent) 

• Feestcommissie 

• STEK 

• BeFair en FC Kraggenburg 

• De Groenbrigade 
 
Bestuur Dorpsbelang heeft overleg gevoerd met: 

• Besturen Dorpsbelangen Ens en Marknesse 

• Verschillende wethouders en ambtenaren 

• IGW en wijkbeheer van de gemeente 

• Woningbouwcorporatie Mercatus 

• Ambtenaren van de provincie Flevoland en van het waterschap 

• Horeca ondernemers 

• Natuurmonumenten 

• Wijkvertegenwoordigers 
 
Er is deelgenomen aan bijeenkomsten en netwerken in: 

• 10-dorpenoverleg (besturen van Dorpsbelangen uit de 10 dorpen in de NOP) 

• Gemeente over de dorpsschouw, de openbare ruimtes en de nieuwbouw 
 
Activiteiten door bestuur Dorpsbelang: 

• Vlag hijsen Bevrijdingsdag en Koningsdag i.s.m. STEK. 

• Attentie aan dorpsbewoners en deelname aan digitale nieuwjaarsreceptie van STEK  
 
Geannuleerd i.v.m. Corona maatregelen: 

• Dorpenschoonmaak  STEK 

• Plantjesdag in April Dorpsbelang en IGW 

• Koningsdag   STEK 

• Vrijheidsmaaltijd  Dorpsbelang 

• Leeuwenronde   STEK 

• Feestweek   Feestweek commissie 

• Sinterklaasintocht  STEK 

• Oudejaarsvuurwerk  Dorpsbelang 
 
 
Deborah van Loon, secretaris Dorpsbelang 
 
 
www.kraggenburg.nl 
dorpsbelang@kraggenburg.nl 
https://www.facebook.com/dorpsbelangkraggenburg/  
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