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Notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg, d.d. vrijdag 26 maart 2021 
 
1. Opening 

André Verwer, de voorzitter, heet iedereen welkom op onze eerste online jaarvergadering (via Zoom). Een 
bijzonder welkom voor: Atalja Visser (Carrefour), Marian Uitdewilligen (wethouder), Klaas Jan Loosman (IGW), 
Jozé Deen (PU),  Esther van ’t Ende (Wijkbeheer), Theo Groen (CDA), Hendrik Jan Lambrechtse (CU/SGP). 
Afwezig met kennisgeving waren; Francien vriend (wijkconsulent Mercatus), Jan Huizingh (Wijkagent) en Kees de 
Jongh (Dorpsbelang Marknesse). 
Aanwezig: +/- 27 huishoudens en 8 bestuursleden van Dorpsbelang, dit is ongeveer 41 mensen, vanwege online 
uitvoering van de vergadering is er geen aanwezigenlijst getekend. 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. vrijdag 25 sept 2020 
Besproken, vastgesteld en goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken 

• Aan de Zwolse vaart is de Provincie natuurlijke oevers aan het creëren, dit is een onderwater gelopen talud 
voor de natuur, deze zal lopen van camping de Voorst tot aan de sluis naar Vollenhove. 

• Eens in de vier jaar worden de paden in het Voorsterbos wat ruiger gesnoeid. Als het een aantal weken warm 
genoeg is dan gaan ze de paden herstellen. 

• “Hoe zit het met de toegankelijkheid van het pontje voor mindervaliden?” De helling naar het pontje is 
steiler gemaakt, hij is daardoor moeizaam/niet zelfstandig te betreden en bedienen door mindervaliden. We 
hebben ergens op moeten bezuinigen. De voorzitter kaart nog aan dat mindervaliden toch vaak met 
begeleiding op pad gaan, dus dat ze dan prima van het pontje gebruik kunnen maken. 

• Er was een verzoek binnengekomen tot restauratie van het oude sintelpad (in het Voorsterbos) waar veel 
gaten in zitten, vooral voor mindervaliden e.d. Hier is al eens eerder over gesproken, maar i.v.m. die oude 
asfalt laag, is het zeer complex om hieraan te gaan beginnen. Het heeft de aandacht, maar waarschijnlijk zal 
er door Natuurmonumenten geen actie ondernomen worden op korte termijn. André zal namens 
Dorpsbelang dit nogmaals aankaarten bij Natuurmonumenten. 
 

4. Mededelingen; 
o Wonen 

Met gemeente gesproken over woonperspectief van de komende 5 jaar. Wij hebben aangegeven in 
Kraggenburg zuid rustig aan te willen doorbouwen. Fase 1a is allemaal onder optie. Met de gemeente is 
gesproken over fase 1b bouwrijp maken, daar wordt komende zomer mee begonnen. Ontsluiting komt aan 
de pionier straat. Voor fase 2 zou nog een bestemmingswijziging gerealiseerd moeten worden. 

o Projectgroep; het Pontje en de Loswal. 
Het pontje: 
Vroeger was er sprake van een brug, later werd dit een pontje. Bij Arcadis werd om begroting gevraagd, naar 
aanleiding daarvan subsidie aangevraagd. Daarna meerdere offertes aangevraagd, toen bleek dat de 
bedragen veel hoger lagen. Wij wilden elektrisch en rolstoeltoegankelijk. Daarvoor kwamen we tientallen 
duizenden euro’s tekort. Vele uiteenlopende opties overwogen, maar bleef te duur. Met aannemer de Jonge 
uit Sint Jansklooster en Matthijssen Noordeloos plannen kunnen maken welke wel binnen de marges passen. 
Een aanmeerklep voorkomt dat de wal diep ingegraven moet worden. Van de Provincie Flevoland mogen we 
niet meer dan een halve meter uitsteken in de vaart, dus dit gaf daar weer problemen. Voor nu lijkt het erop 
dat het pontje in de zomer van 2021 wordt opgeleverd. 
De Loswal: 
De Loswal is een project met vele onderdelen; het opknappen en verfraaien van de Loswal, opknappen van 
de bietenbrug en het creëren van een zitje, opknappen en vernieuwen van de ijsbaan, wandelroutes maken, 
het bouwen van een botenhelling aan de Loswal. Vorig jaar is er vervuiling in de Loswal geconstateerd, dit 
heeft veel vertraging opgeleverd. Dit project pakken we samen met de gemeente NOP aan, zodat dit ons 
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BTW scheelt, en hiermee krijgen we een projectleider vanuit de gemeente aangesteld. Er is met de bewoners 
gesproken en hun wensen worden in de plannen meegenomen. De Gemeente heeft recentelijk een 
projectleider aangesteld, dus hij gaat binnenkort leadersubsidie aanvragen. Dit wordt de tweede helft van dit 
jaar aangepakt. 

o Urnenmuur 
Allereerst is er geïnventariseerd of er vraag is naar een Urnenmuur. Daarna is er een inspraak en 
meedenkgroep gevormd. Zelf hebben we een inventarisatietocht gedaan, om in persona diverse muren te 
bekijken en vergelijken. 
Kers is gevraagd een voorontwerp + begroting te maken, dit zou € 33.000,- zijn. Natuurlijk zullen er nog 
meerdere offertes opgevraagd worden en zal onderzocht worden waar op te bezuinigen valt. 
Vorige week met gemeente gesproken, en we krijgen € 5000,- vergoeding hiervoor, evenals andere dorpen in 
de NOP welke nog geen urnenmuur hebben en eentje willen realiseren. Hoop op tweede helft dit jaar 
beginnen met realiseren. 
Vanuit een bewoner de vraag waarom de gemeente hier niet meer aan bijdraagt omdat elk dorp een 
urnenmuur zou moeten hebben zonder dat Dorpsbelang geld bij elkaar moet sprokkelen.  
➔ Tussentijdse mededeling: Esther van t Ende is de opvolger van Henk Bakker van wijkbeheer, IGW. 

Esther van t Ende en Marian Uitdewilligen reageren (gemeente NOP), dat er geen specifiek beleid is vanuit de 
gemeente omdat niet elk dorp een urnenmuur hoeft te hebben (er zijn landelijk veel dorpen zelfs zonder 
begraafplaats, dat is al een luxe). Marian Uitdewilligen geeft aan dat het geen basisvoorziening is en dat 
daarom de gemeente niet voor alles zal betalen. Maar omdat er nu vraag naar is stellen ze dat maximale 
bedrag van € 5.000 beschikbaar en willen ze waar nodig meedenken. Bedenk dat de dorpen die ons voor zijn 
gegaan dit al wel helemaal zelf hebben bekostigd. 

o Schouw 
In het secretarieel jaarverslag staat stand van zaken vermeld. Alles heeft onze aandacht, dit zijn vaak 
projecten van een lange adem. 
Dit jaar concreet gaat het volgende gerealiseerd worden; Zwartemeerpad asfalteren, Voorstraat gedeeltelijk 
opnieuw bestraten vanaf Hertenweg tot aan Gerritklokstraat, en de weg voor de school wordt dit jaar 
opnieuw bestraat. Half april komen er 3 hondenpoepbakken in de; Finsestraat, Winstonstraat, en bij het 
hondenveld. Dit hondenveld ligt langs de Voorstraat vanaf de Jacob Bruintjesstraat tot aan de Hertenweg. 
We hebben afgelopen jaren vanuit diverse hoeken parkeerproblemen aangekaart gekregen. Daarom gaat de 
gemeente een parkeeronderzoek instellen. Hoe meer mensen melding maken over dezelfde probleem hoe 
groter de kans is dat de gemeente er iets aan gaat doen. Op noordoostpolder.nl kun je als bewoner zelf een 
‘meldingen openbare ruimte’ maken. Vraag van een deelnemer betreft de handhaving van hondenpoep 
overlast. Mochten er veel klachten komen, dan kan er om een boa verzocht worden. Laten we positief blijven 
en er voor nu vanuit gaan dat de hondenpoepbakken voor een aanzienlijke verbetering zorgen. 
 

5. Jaarverslag secretaris over 2020 
o Deze staat gepubliceerd op www.kraggenburg.nl 
o De voorzitter benadrukt nog extra de aanwezigheid van werkgroep Omzien en de Groenbrigade, de 

Groenbrigade heeft afgelopen 3 jaar 400 uren gemaakt, er is veel onderhoud verzet op de begraafplaats. 
o De Feestweek ging niet door, evenals evenementen van STEK. 
o In het Jaarverslag staat ten onrechte bij ‘wonen’ Op dit moment is fase 1b van de nieuwbouw: dit moet 

natuurlijk 1a zijn 
o André had zich recentelijk aangemeld voor het politiek uurtje bij de gemeente NOP. Aanleiding was om 

‘het ontbrekende deel’ van de lang gekoesterde wens van een fietspad over de Zwartemeerdijk, wederom 
onder de aandacht van de raadsleden te brengen.  
André gaf aan dat dit onderwerp in 2016, onder wethouder Poppe, al in een eindfase van besluitvorming 
was. Vervolgens is het, na de gemeenteraadverkiezing, bij Anjo Simonse in de portefeuille gekomen. 
Waarom nu dan nog weer een onderzoek van € 25.000,- 
Wethouder Marian Uitdewilligen; is erg hoopvol. Ze gaf aan dat de seinen bijna op groen staan. We 
wachten het af. 

http://www.kraggenburg.nl/
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6. Jaarverslag penningmeester over 2020 
Toelichting financieel jaarverslag door penningmeester Jan Balk. 
Er is dit jaar een klein tekort. Dit is geen probleem gezien de stand van onze spaarrekening. Contributieverhoging 
is dan ook niet nodig en blijft € 12,- per huishouden. De Rabobank heeft haar donatie helaas verlaagd naar € 
1000,-. Het bedrag van de donatie staat niet vast en wordt jaarlijks opnieuw bepaald door de bank. Incidentele 
inkomsten zijn een gift van een lid en een bedrag van € 400,- ontvangen van De Uitkijk, FC Kraggenburg en Be Fair 
ontvangen eenzelfde bedrag. “Nog te ontvangen” bedragen bestaan uit een bedrag dat is betaald door 
Dorpsbelang aan het pontje wat terug zal worden betaald van de rekening van het pontje , de donatie van de 
Rabobank en DOP-gelden. ‘Nog te besteden’ bestaat uit 1500 euro voor de feestweek commissie en 500 euro aan 
STEK voor de Pieten-pakken. 

  
 Overigen: 

In 2020 heeft Dorpsbelang van de rouwkamer geen factuur gekregen voor de schoonmaak. Mogelijk dat we 
komend jaar twee keer moeten betalen. Er zijn twee op baringen geweest en van Yarden is een (jaarlijkse) 
bijdrage in de kosten ontvangen. 
De Uitkijk heeft een ‘normaal’ jaar gedraaid en € 500,- winst uitgekeerd aan Dorpsbelang, FC Kraggenburg en 
BeFair. Advertenties blijven langzaam teruglopen, maar de drukkosten zijn ook lager vanwege dunnere 
exemplaren. 
De Feestweek commissie heeft geen feestweek kunnen organiseren. Er zijn wel uitgaven geweest; 
vergaderkosten, nieuwe kleding. De bijdrage die Dorpsbelang aan hen doet is ter reservering voor het 
lustrumjaar. Hierdoor een soortgelijk resultaat vergeleken met 2019. 
STEK heeft minder activiteiten kunnen organiseren vanwege Corona. Hen uitgaven zijn daardoor gehalveerd. Stek 
heeft geen bijdrage van OVK gekregen, hierdoor was het resultaat wat lager. 
 

7. Verslag kascommissie 
Samenstelling kascommissie voor 2020: Leon van der Wekken en Ton van Steen. 
 
Verslag en conclusie kascommissie 
Ton van Steen en Leon van der Wekken hebben alles nagekeken en er is geen enkele onvolkomenheid 
aangetroffen. “wij stellen de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid”. De 
vergadering stemt hiermee in en de kascommissie heeft dit ondertekend. ‘Hier kunnen wij het glas op heffen’. 
André bedankt Leon en Ton voor het controleren van de financiën. 
 

8. Benoeming kascommissie 
Leon van der Wekken is aftredend. Voor deze plaats is Theo Boekee benaderd. Als kascommissie voor volgend 
jaar worden benoemd; de heer Ton van Steen en de heer Theo Boekee. “Bedankt dat je dit wilt doen Theo”. 
 

9. Begroting 2021 en vaststellen contributie 
Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,00 per huishouden.  
Vraag van deelnemer, “is het momenteel het beleid om sterk in te teren op het vermogen?” Antwoord; Ja, dit 
jaar is het prima zo, dan is de situatie alsnog meer dan gezond. Deelnemer vindt dat niet slim aangezien je 
daardoor straks nauwelijks middelen hebt om een eigen bijdrage te kunnen doen in toekomstige projecten. Vorig 
jaar is besloten € 5.000,- te reserveren voor initiatieven van dorpsbewoners. Op lange termijn houden we 
rekening met de wens niet in te teren op het vermogen. 

 
10. Bestuursverkiezing  

Marian Meijs is statutair aftredend en herkiesbaar. Annemieke Janse is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar. 
Voor de ontstane vacature stellen wij Linde van der Burgh voor. Er blijkt uit de vergadering geen bewaar tegen 
verlenging van Marian Meijs en toetreden van Linde van der Burgh. Dus per direct is deze wijziging doorgevoerd. 
André sluit dit onderdeel af met een mooie persoonlijke afscheidsrede van voor Annemieke Janse, bedankt! 

  



 

Notulen Algemene Jaarvergadering Dorpsbelang Kraggenburg, vrijdag 26 maart 2021 

11. Jaarplanning Dorpsbelang 2021 

• Contact houden met verenigingen en de school. 

• Contact houden met de dorpsbelangen in het 10 dorpen overleg. 

• Uitvoering van project ‘het Pontje’. 

• Voortzetting van project ‘de Loswal’. 

• Voortzetting van het realiseren van een Urnemuur op de begraafplaats. 

• Het in gang zetten van een CPO project voor Kraggenburg Zuid. 
 

Rondvraag: 

• “Is het her bestraten van de Voorstraat geen desinvestering i.v.m. bouwverkeer Kraggenburg zuid? Of wordt 
bouwverkeer omgeleid via de hertenweg?” Ze komen veelal over de hertenweg. Deelnemer vindt het 
onveilig wanneer die grote bouwvoertuigen door het dorp komen. Zij verzoekt omleidingsborden voor grote 
bouwvoertuigen. Dit gaan we oppakken met de gemeente. 

• Deelnemer vraagt naar kunstwerk; Pier en horizon. We hebben hier al paar keer intern over gesproken. We 
hebben contact opgenomen met wethouder Wiemer Haagsma hierover, de gemeente is niet van plan hier 
een bijdrage aan te leveren. We hebben al contact gehad met de  kunstenaar betreft zoeken juiste 
beplanting welke het wel vol zou houden. Hier gaan wij opnieuw naar informeren. 

• Vraag van een nieuwe dorpsbewoner; wordt er in Kraggenburg Zuid ook voorzien in sociale woningbouw en 
woonplekken voor ouderen?” Nee dit is niet het geval. Wij richten ons momenteel op het behoud van 
jongeren in het dorp middels het CPO project, en voor geïnteresseerden in sociale huurwoning (en de 
ouderen) is de beste optie zich zo vroeg mogelijk bij Mercatus in te schrijven als ze in het dorp willen blijven 
wonen. Hoe meer inschrijvingen hoe meer wij het aanbod kunnen aanpassen aan de vraag.  

• “Kunnen jullie ervoor zorgen dat het Boslint in oude glorie wordt hersteld?” Dit gaan wij meenemen in de 
Schouw met de gemeente. 

• “Kan Dorpsbelang niet voor het Pontje op een alternatieve manier geld ophalen?” 
Antwoord: wellicht in de toekomst voor beheer en onderhoud, je mag altijd ons hierbij helpen. 

• “Is het pontje nu wel of niet rolstoeltoegankelijk?” Het is wel begaanbaar voor een rolstoel, maar wel mét 
begeleiding vanwege de steilere helling. 

• “Op welke locatie komt het pontje precies?” Het pontje komt in de Zwolse vaart, nabij de T splitsing met de 
Leemvaart. 

 
12. Afsluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor digitale aanwezigheid, en “hopelijk vergaderen we volgend jaar weer zoals 
jullie van ons gewend zijn”.  
 

13. Gastspreker: CPO 
Hierna werd een filmpje ingezet van de opname van een interview met Mark Lakotte. Hij is  ervaringsdeskundige 
in het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor het bouwen van een eigen huis. Helaas werkte het geluid 
van het filmpje niet direct, heeft u interesse om dit interview alsnog te bekijken, of heeft u interesse in dit CPO 
project dan mag u een e-mail sturen naar; dorpsbelang@kraggenburg.nl 
 
 
Deborah van Loon, secretaris Dorpsbelang Kraggenburg 
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