Secretarieel jaarverslag 2021
Het afgelopen jaar heeft Dorpsbelang een rol gehad in allerlei verschillende zaken. In dit
jaarverslag is te lezen wat er in 2021 allemaal is bereikt en gebeurd.
Bestuurssamenstelling:
André Verwer (voorzitter)
Krijn de Hamer (vicevoorzitter)
Jan Balk (penningmeester)
Deborah van Loon (secretaris)

Harmen Scholtalbers
Marian Meijs
Tanja Bijlsma
Linde van der Burgh

Wonen
Al een aantal jaren krijgen wij als Dorpsbelang opmerkingen dat het voor sommige mensen moeilijk is
om een passende woonruimte te vinden in Kraggenburg. Jongeren geven aan graag een moderne
kleinere/betaalbare koopwoning te willen. Senioren zijn geïnteresseerd in een goedkopere en qua
indeling meer geschikte (‘toekomstbestendige’) woning. Wij willen als Dorpsbelang graag helpen om
mensen te helpen een passende koopwoning te vinden om zo toch in Kraggenburg te kunnen blijven
wonen. Daarom zijn we als Dorpsbelang al in 2020 hierover in gesprek gegaan met Gemeente
Noordoostpolder. Hierbij hebben we voor elkaar gekregen dat als wij (zoals de wethouder het noemde)
namen en rugnummers zouden verzorgen, hij zou zorgen voor bouwgrond in de nieuwbouw fase 2 van
Kraggenburg Zuid voor specifieke woonwensen.
We kwamen op het idee van CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Binnen een dergelijke
constructie mag je als particuliere opdrachtgever je eigen huis bedenken en laten bouwen. Je bent niet
afhankelijk van wat een ontwikkelaar graag wil bouwen en betaalt dus ook alleen voor extra
voorzieningen die je zelf wil, tegen een reële prijs. Een slimme manier om te bouwen dus, die al op veel
plaatsen in het Zuiden en Oosten van Nederland is toegepast, om jongeren en ouderen te helpen. Om
hiervoor een serieuze groep mensen samen te brengen, hebben we een aantal Facebook advertenties
rond laten gaan en hebben we voorlichtingsavonden georganiseerd. Om dit tot een succes te brengen
hebben wij hulp ingeroepen van Droomwonen, een professionele partij welke succesvol is gebleken in
eerdere CPO projecten. Het is de bedoeling dat Dorpsbelang zelf geen actieve rol in de uitvoering van
het project gaat voeren, dit is aan de toekomstige bewoners zelf.
Op dit moment zijn er al 5 huishoudens druk zijn met de voorbereidingen. Als u snel bent kunt u nog
meedoen, meld u dan aan bij dorpsbelang@kraggenburg.nl.
NL Doet
In 2021 besloot Dorpsbelang mee te doen aan NL doet. Deze klusdag is vanwege corona restricties
verzet van 17 mei naar zaterdagochtend 29 mei. Deze ochtend hebben we met een fijne groep
vrijwilligers een tweetal klussen in het dorp aangepakt. Hierbij nogmaals onze dank aan deze
vrijwilligers!
1. Aan het einde van de Voorstraat, waar deze grenst aan de Hertenweg, staat het mozaïeken
monument de Boom, welke voor 60 jaar Kraggenburg werd geplaatst. Deze is grondig
schoongemaakt en enkele kit/voeg randen zijn vervangen.
2. Bij de oude vuurtoren, nabij de haven en de Loswal, is het schelpenpaadje aangevuld en de
planken van het bankje zijn opgeknapt.
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Urnenmuur
Dorpsbelang is bezig met het realiseren van een urnenmuur op het kerkhof. Hiervoor zijn besprekingen
geweest met de gemeente en met een inspraakgroep. Als resultaat van deze gesprekken is er nu een
ontwerp en een begroting, voor een gemetselde urnenmuur en de inrichting hier omheen. Er loopt
momenteel een aanvraag bij de gemeente voor een omgevingsvergunning. Hiervoor moet nog een
technische tekening en een constructie-berekening van de fundering ingeleverd worden. Daarna moet er
nog voor voldoende financiering gezorgd worden via subsidies en fondsen. De bouw wordt voorlopig
ingepland in het najaar van 2022. We hopen bij de bouw ook een beroep te kunnen doen op vrijwilligers
om mee te helpen. We zullen daar nog een uitvraag voor uitdoen als er meer bekend is.

Situatietekening urnenmuur

Situatietekening fietspont

Multifunctioneel centrum
Omdat we van verschillende kanten het verzoek kregen om toch weer eens de mogelijkheden voor de
bouw van een MFC (MultiFunctioneel Centrum) te onderzoeken, is Dorpsbelang verkennende
gesprekken gestart met verschillende potentiële gebruikers van het MFC en met de gemeente. Vanwege
het onderhoud van de verschillende huidige gebouwen, de hoge energiekosten en de bemensing etc.
door vrijwilligers, kan het aantrekkelijk zijn om een nieuw gezamenlijk te exploiteren gebouw te
realiseren. Dorpsbelang is nu aan het inventariseren hoeveel draagvlak hier voor is.
Dorpsschouw
In samenwerking met de gemeente voert Dorpsbelang jaarlijks een schouw uit, waarin de algemene
staat van het dorp en de buitenwegen wordt bekeken en besproken. Op basis hiervan worden plannen
van aanpak gemaakt voor verbeteringen en/of aanpassingen. De gemeente heeft goed gehoor gegeven
aan enkele van onze verzoeken. Als bewoners nieuwe suggesties hebben, kunnen deze altijd
aangekaart worden bij Dorpsbelang.
Er is weer een verzoek gedaan om de Voorstraat en de weg voor de school opnieuw te beoordelen,
want beide wegen worden wel heel slecht. Dit zijn vaak projecten van de lange adem.
Afgelopen voorjaar zijn er drie hondenpoepbakken geplaatst: in de Walstraat, de Winstonstraat en bij het
Hondenveld. Dit veld ligt langs de Voorstraat richting de Hertenweg.
Het paadje naast het Koelhuis is opnieuw bestraat en is een mooi fiets- en wandelpad geworden.
Wij hebben een verzoek bij de gemeente neergelegd om de bramen langs de Hertenweg en
Paardenweg elk jaar te snoeien voor de veiligheid van de fietsers.
In januari 2022 zijn het Hertenpad en het Zwartemeerpad opnieuw geasfalteerd. De Paardenweg is later
in 2022 aan de beurt of mogelijk begin 2023.
Op verzoek van de bewoners van Kraggenburg Zuid zal er een tijdelijk pad aangelegd worden van
ijzeren platen om zo de route naar school te verbeteren, deze komen te liggen op de hoek van het
Baken en Zwolse Diep.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het vernieuwen van de water- en gasleidingen in het dorp. Net als
Dorpsbelang zijn ook de toezichthouders van de gemeente niet tevreden over de
herstelwerkzaamheden, dit heeft hun aandacht.
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Project boulevard Leemkade
Een ander omvangrijk project is het project Boulevard Leemkade, wat we samen met de gemeente
Noordoostpolder uit gaan voeren. Hiervoor is door Dorpsbelang Leadersubsidie aangevraagd.
Het einddoel is om de Loswal en omgeving aantrekkelijker te maken voor een leuke wandeling, om hier
te kunnen genieten van een mooi uitzicht vanaf de bietenbrug en om een botenhelling te realiseren voor
de kleine boten. Daarnaast worden de bewegwijzering en entree van de routes en paden in het
achterliggende bos verbeterd. De ijsbaanvereniging gaat de ijsbaan toegankelijker maken, het
clubgebouw herbouwen en de ijsbaan gedeeltelijk ophogen om bij vorst sneller over een ijsbaan te
kunnen beschikken. De gemeente zal het bedrijventerrein en de Loswal opknappen en herinrichten tot
een mooie boulevard. Zodra de plannen en de financiering rond zijn kunnen we in 2022 nog beginnen
met de eerste werkzaamheden.

Fietspont over de Zwolse vaart
In samenwerking met Natuurmonumenten is er door Dorpsbelang subsidie aangevraagd voor de aanleg
van een fietspont over de Zwolse vaart. Hierdoor wordt een verbinding gemaakt tussen het Voorsterbos
en het Waterloopbos, waardoor de bereikbaarheid en dus de aantrekkelijkheid sterk wordt verbeterd.
De voorbereiding voor het project loopt nu al enkele jaren, maar het project komt nu in de
uitvoeringsfase. De opdrachten voor de bouw van de aanlegsteigers en de constructie van de pont zijn
gegund. De verwachting is dat de pont voor de zomer van 2022 in gebruik genomen kan worden.
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Omzien
De werkgroep Omzien is een commissie van Dorpsbelang. De werkgroep is actief in ons dorp op het
gebied van zorg en welzijn in brede zin en geeft veel aandacht aan “elkaar ontmoeten”. In 2021 was dit
lastig, vanwege de verschillende corona-maatregelen met perioden van lockdown. Doordat corona bleef
aanhouden, heeft de werkgroep in het eerste halfjaar 2021 telefonisch contact gehouden met senioren
en mensen die alleenstaand zijn. Dit telefonisch benaderen van mensen is afgestemd met de kerken en
de ouderensoos JVV.
De inloop koffie-ochtenden op dinsdag in het Klokhuis zijn zoveel mogelijk doorgegaan, maar zijn helaas
ook diverse keren geannuleerd vanwege de lockdowns. Samen met Dorpsbelang is van augustus tot
oktober een beginnerscursus computergebruik georganiseerd, “Klik en Tik” en die is gegeven door de
bibliotheek. Bij de Nieuwjaarsreceptie van 2022 heeft de werkgroep Omzien "het bloemetje"
gekregen van STEK voor haar werkzaamheden.
Bij de werkgroep Omzien hoort ook een groep vrijwilligers. Daar kan een beroep op worden gedaan voor
een helpende hand, een klusje, rijden naar.... enz. In 2021 is hier diverse keren gebruik van gemaakt,
maar gelukkig blijkt ook dat Kraggenburgers onderling elkaar al veel helpen.
Bij Omzien is er samenwerking van diverse partijen en organisaties uit ons dorp. Kijk op
https://www.kraggenburg.nl/dorpsbelang/omzien voor meer informatie over de Omzien, voor contact en
voor de leden van de werkgroep.
De Groenbrigade
De Groenbrigade werkt onder de paraplu van Dorpsbelang. We zijn een enthousiaste groep mensen, die
aanvullend onderhoud uitvoeren in de openbare ruimte. We doen de klussen in de lente, zomer en
herfst. De bloembakken bij de rotonde / entree van het dorp zijn via Dorpsbelang gemaakt en wij
verzorgen de invulling met planten en het onderhoud ervan.
Onderdelen van de openbare ruimte waar de Groenbrigade aandacht aan besteed zijn: bloemenperk op
de Dam, als entree van het dorp, bloemenperk bij Walstraat/Hertenweg als je daar het dorp binnenkomt,
het parkje tussen het schoolplein en de kerkwoningen, de begraafplaats en het bosland ( = wandelpad
buitenlangs door de bossingel vanaf de Walstraat, Stuwwal, voetbalvelden tot aan de Voorstraat).
Door het werk van de Groenbrigade zien al deze onderdelen er steeds netjes uit, we horen dat
Kraggenburgers dit waarderen.
STEK
De activiteitencommissie van Dorpsbelang heeft ook in 2021 weer een aantal activiteiten georganiseerd,
afgelopen jaar wel weer in aangepaste vorm in verband met de corona-maatregelen.
In het bestuur van Stuurgroep Evenementen Kraggenburg zitten; Wilma van Beekhuizen, Joris van
Diepen, Matthijs Gakeer, Sylvia Bols, Dick de Boer, Margo Schussler en het nieuwe lid Henriette Huls.
2021 werd gestart met een gezellige online nieuwjaarsreceptie. Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie
hebben alle inwoners van Kraggenburg een klein flesje prosecco ontvangen met daarbij de uitnodiging
voor de online nieuwjaarsreceptie. Het Bloemetje ging dit jaar naar Willem van Beekhuizen.
Op 21 april was de dorpenschoonmaak waarbij de schoolkinderen het dorp weer netjes hebben
opgeruimd. Op Koningsdag hebben we de vlag gehesen en een speurtocht door het dorp
georganiseerd.
De Leeuwenronde en de seniorenmiddag zijn dit jaar i.v.m. de corona-maatregelen afgelast.
Op woensdag 18 augustus hebben wij een ochtend georganiseerd voor de basisschoolkinderen en de
jeugd. De kinderen hebben een speurtocht gedaan en iedereen heeft de schat gevonden en geopend!
De jeugd heeft op deze ochtend een skate clinici gehad.
Sinterklaas was dit jaar gelukkig weer welkom in het dorp. Dit jaar was er geen intocht maar wel een
optocht. Aansluitend konden de kinderen een cadeautje bij Sinterklaas in het klokhuis ophalen.
In 2021 heeft het STEK dus gelukkig veel activiteiten wel kunnen organiseren, allemaal wel aangepast
maar daarom niet minder geslaagd!
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Feestweek commissie
De feestweekcommissie bestond ook dit jaar weer uit Kees van Vilsteren, Rico v/d Stelt, Remko
Bouman, Esther Kutschruiter, Rens Hupkes, Joost Potters, Tanja de la Vieter en Suzanne Scholtens.
Vanwege de coronamaatregelen werd al vrij snel tijdens de voorbereidingen duidelijk dat een 'normale'
feestweek dit jaar opnieuw niet mogelijk was. We hebben daarom ingezet op een alternatief programma
om toch een feestweek neer te kunnen zetten. Het thema Country & Western hebben we losgelaten en
vervangen door het thema 'Feest'. Mooi om te zien dat het dorp met de vlaggen en versieringen toch
echt in feeststemming was. We hebben twee activiteiten georganiseerd, op Hemelvaartsdag 13 mei een
fietstocht voor jong en oud met activiteiten onderweg en op zaterdag 15 mei de activiteit 'Happen &
Stappen’. Een nieuw concept, een wandeling met onderweg lekkere versnaperingen. Beide activiteiten
zijn druk bezocht en werden goed ontvangen. Wij hopen dat komende feestweek weer een hele week
feest kan zijn bij de feesttent, echter zijn we ook dit jaar weer afhankelijk van de dan geldende
maatregelen. De volgende feestweek zal van 22 mei tot 28 mei plaatsvinden. Het thema zal
onveranderd blijven; Country & Western.
Feiten Dorpsbelang
Het bestuur heeft 11 keer vergaderd in 2021. Hiervan hebben wij elkaar 3 keer getroffen in het Klokhuis,
en de andere vergaderingen voerden wij online via Zoom. Onze jaarvergadering van 2020 vond verlaat
plaats op vrijdag 26 maart 2021, omdat er toen enkele versoepelingen waren in de corona restricties.
Deze vond plaats op 1,5 m afstand in van Saaie, omdat het Klokhuis daar helaas te klein voor was
geweest.
Wij hebben binnen ons dorp één op één contact onderhouden met onderstaande partijen, maar in
verband met alle coronamaatregelen afgelopen jaar hebben wij geen echte face-to-face vergaderingen
met hen gehouden.
• OVK: met secretaris Anette Hazenberg.
• De Fladderiep: met directrice Annemarie van Fraeijenhove
• IGW: met Jan Huizingh (28 april gestopt als wijkagent), Klaas Jan Loosman (gemeente NOP),
Esther van ’t Ende (gemeente NOP), Francien Vriend (Mercatus), Atalja Visser (Carrefour).
• Feestcommissie
• STEK: met Wilma van Beekhuizen - Everts, Margot Schussler en Henriette Huls.
• BeFair en FC Kraggenburg
• De Groenbrigade
• Omzien: periodiek met de voltallige groep.
• De Uitkijk
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
• Netl
• Natuurmonumenten
• Stichting Landart over Pier + Horizon
• Wijkvertegenwoordigers
• Stichting Klokhuis
Er is deelgenomen aan bijeenkomsten en netwerken in:
• 10-dorpenoverleg (besturen van Dorpsbelangen uit de 10 dorpen in de NOP)
• De gemeente Noordoostpolder over de dorpsschouw, de openbare ruimtes en de nieuwbouw
In het kader van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft het bestuur van
Dorpsbelang het verplichte werkboek ingevuld.
Dit werkboek beschrijft hoe het bestuur met zijn verantwoordelijkheden, transparantie en toezicht om wil
gaan. Binnen 5 jaar moet een notaris aan de hand van dit werkboek de statuten aanpassen
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Geannuleerd i.v.m. Corona maatregelen:
• Dorpenschoonmaak STEK
• Plantjesdag in april Dorpsbelang en IGW
• Leeuwenronde
STEK
• Feestweek
traditionele feestweek in de feesttent
• Oudejaarsvuurwerk Dorpsbelang, Klokhuis en ’t Hoekje
• Schuurwandeling
(uitgesteld naar 2022)
Welke evenementen wel konden plaatsvinden:
• Jaarvergadering Dorpsbelang
• STEK: Bevrijdingsdag vlag hijsen
• STEK: Koningsdag vlag hijsen en speurtocht voor schoolkinderen
• Feestweek: alternatieve fietstocht
• Feestweek: alternatieve activiteit ‘happen en stappen’
• STEK: zomer activiteit voor kinderen en jeugd
• STEK: alternatieve Sinterklaas-optocht
• NL Doet
• STEK: Digitale nieuwjaarsreceptie
Deborah van Loon, aftredend secretaris Dorpsbelang
www.kraggenburg.nl
dorpsbelang@kraggenburg.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangkraggenburg/
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