Notulen Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Kraggenburg, dd. Vrijdag 25 maart 2022.
1. Opening
Krijn de vicevoorzitter heet iedereen welkom. Speciaal aan; Wethouder Wiemer Haagsma,
Dorpsbelang Marknesse, Schuscha Huisman van Carrefour. Er zijn meerdere afmeldingen, onder
andere de IGW’ers en Mercatus, vanwege de jaarvergadering van Ens welke gelijktijdig plaatsvindt.
Krijn startte de vergadering met een betoog over hoe de waarheid altijd ergens in het midden ligt,
meningsverschillen op social media en de uitdaging om hier op passende wijze op te reageren.
Krijn gaf aan dat het organiseren van dingen soms langer duurt dan we zouden willen, wij zijn ook
vrijwilligers en niet overal zo deskundig in als we zouden willen.
Verder worden er weer verschillende activiteiten georganiseerd, er is een mooie schuurwandeling
geweest, vandaag en morgen is het toneel-diner en het carnaval is hoestend en proestend weer tot
leven gekomen. Feestweek en stek zijn ook weer druk met alle voorbereidingen en het organiseren van
een aantal evenementen. Op 2 april wilden we een nieuwkomerbijeenkomst organiseren, maar
hiervoor waren weinig aanmeldingen. Krijn bedankt nog de vele vrijwilligers, die bijdragen aan de
leefbaarheid en woonplezier in Kraggenburg en noemt het stuk over vrijwilligersverzekeringen in de
Uitkijk. De Uitkijk productie krijgt complimenten over nieuwe lay-out. Als extra agendapunt worden de
vluchtelingen in Kraggenburg (vanuit Oekraïne) toegevoegd.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. vrijdag 26 maart 2021 *
Geen bijzonderheden, goedgekeurd en vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Er zijn 2 vragen van (afwezige) bewoners binnengekomen, deze zullen gedurende de vergadering
beantwoordt worden.
4. Mededelingen
Geen mededelingen.
5. Jaarverslag secretaris over 2021 *
Een opmerking vanuit het publiek over het jaarverslag van de secretaris; de laatste jaarvergadering
was niet op 26 maart bij van Saaze, maar deze was online via Zoom.
De vicevoorzitter benoemd nog nadrukkelijk uit het secretarieel jaarverslag dat wij voor de WBTR de
statuten moeten wijzigen. Hiervoor zijn wij momenteel druk om een werkboek te maken.
6. Jaarverslag penningmeester over 2021 **
De penningmeester benoemd de volgende punten:
➢ Contributie inkomsten kleine stijging.
➢ Rabobank donatie onzeker (vroeger 1500, later werd dit 1000), in de toekomst gaan ze bepalen
hoe het coöperatief dividend uitgekeerd gaat worden. Rabobank steunde altijd lokaal, Jules
Overmars twijfelt aan de juistheid van de beslissing van de Rabobank.
➢ Incidentele inkomsten.
➢ Stand DOP - gelden, er zit nog € 2000,- in dit potje (DOP: dorps ontwikkelingsplan)
➢ STEK pietenpakken, 500 euro meer i.v.m. vervangen pietenpakken.
➢ Plantenbakken dorpsentree, meer geld aan besteed, zijn heel blij met hoe het oogt.
➢ Balans: klein positief resultaat.
➢ Rouwkamer: bijdrage Yarden = Dela geworden. Hard aan deze gift moeten trekken.
➢ Uitkijk heeft € 1200,- euro uitgekeerd aan Dorpsbelang, Befair en FC.
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➢ Feestweek en STEK hebben beide wel activiteiten kunnen organiseren ondanks Corona.
➢ Vraag uit publiek: “is het mogelijk een deel van het bedrag van de Rouwkamer over te boeken naar
de Urenmuur?“, hier kunnen we zeker naar kijken. We zijn nog niet zover momenteel, eerst even
goed bekijken wat het kost.
7. Verslag kascommissie
Ton van Steen is aanwezig en neemt het woord namens Theo Boekee en hemzelf voor het verslag en
de conclusie van de kascommissie.
Decharge verlening bestuur: er zijn geen onregelmatigheden gevonden, zag er keurig uit,
penningmeester is gedechargeerd voor verslaggeving en het bestuur gedechargeerd voor het
gevoerde beleid.
8. Benoeming kascommissie
Dhr. Theo Boekee blijft nog een jaar en dhr. Sybrand Oud wordt bij deze benoemd.
9. Begroting 2022 ** en vaststellen contributie
➢ Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,00 per huishouden.
Kosten stijgen, maar er is nog genoeg in kas.
➢ Rabobank staat er niet in.
➢ Wellicht dat contributie in de toekomst wel zal stijgen?
➢ Bijdrage feestcommissie, wij verhogen bedrag naar 2000,➢ Stek begrotingstekort, Wilma v Beekhuizen: begrootte bedrag graag ook aanpassen naar 2000,➢ Leon vraag: waarom niet contributie stijgen? Gezien overal stijgende kosten. Antwoord
penningmeester: “We hebben nog een spaarpotje, dus liever daarop interen dan de bewoners
meer te laten betalen”.
➢ Begroting is goedgekeurd door alle bezoekers.
10. Bestuursverkiezing
Krijn de Hamer en Harmen Scholtalbers zijn aftredend en herkiesbaar voor een tweede termijn. Krijn
blijft nog een volle termijn van 3 jaar, en Harmen blijft zo lang het CPO project loopt.
Deborah van Loon is statutair aftredend en niet herkiesbaar. Tanja Bijlsma heeft aangeboden de
functie secretaris op zich te nemen.
Voor de ontstane vacature stellen wij voor; Klaas de Jong. Er zijn geen andere mogelijke kandidaten
gemeld. Klaas stelt zich kort voor. Er is geen bezwaar, welkom in het bestuur Klaas.
Iemand in het publiek benoemd nog; “vrijwilligers worden niet betaald, het is onbetaalbaar”.
Deborah van Loon wordt door voorzitter André Verwer uitgebreid bedankt voor haar inzet, André is
speciaal hiervoor gekomen, ondanks dat hij nog herstellende is van een zware hersenschudding.
Krijn de Hamer (vicevoorzitter) wordt ook bedankt door André voor zijn inzet als vervangend voorzitter
de afgelopen 9 maanden. We sluiten dit onderdeel af met een voorstelrondje van alle bestuursleden.
11. Lopende projecten
a) Wonen

Het verleden leert dat als er sprake is van nieuwbouw er vooraf weinig animo is bij Kraggenburgers.
Totdat het klaar is, dan zijn er meer Kraggenburgers geïnteresseerd dan er woningen beschikbaar zijn.
We hebben compensatie voor inschrijfkosten bij Mercatus aangeboden aan Kraggenburgers, maar hier
weinig reactie op gehad. Momenteel staat de woningbehoefte enquête in de uitkijk (van maart 2022) en
op de website van de gemeente. Je hebt nu de kans je wensen aan te geven, dus grijp deze kans.
Er is een nieuwe huisvestingswet in de maak; wanneer deze er door komt kunnen wij voor een aantal
kavels voorrang geven aan Kraggenburgers. Andere bewoners van de NOP kunnen voor een volgend
gedeelte van de kavels in aanmerking komen. En voor het overige gedeelte komt iedereen in
aanmerking.
Als je nu besluit deel te nemen aan het CPO project (met behulp van Droomwonen), dan moeten de
bestemmingsplannen worden aangepast en dan kun je na een jaar aan de slag. Wubbo wijst ons op
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het sterretje van de kaart in de Powerpoint, dat we dit vooral niet moeten vergeten, want hier mag tot 3
hoog worden gebouwd.
Op woneninnoordoostpolder.nl kun je bekijken welke kavels er weer terug worden gegeven.
Fase 2 bestemmingsplan moet nog aangepast worden van agrarisch naar wonen.
Wiemer Haagsma beantwoord een vraag uit het publiek over fraude controle onder loters voor kavels.
Daar is zeker strenge controle op.
b) Urnenmuur

Er is een inspraakcommissie gevormd, de wensen zijn geïnventariseerd, alle opties overwogen,
definitieve locatie is bepaald. We zijn nu bezig met het funderingsplan. Het kost heel veel tijd, we gaan
gestaag door. Er komen 14 nissen in deze urnenmuur.
c) De Loswal

Goed nieuws: dinsdag heeft het college van B&W een positief besluit genomen, zij gaan het gat
dichten. Leader had al eerder ja gezegd, nu heeft college ja gezegd en neemt een klein verlies van
14.000 voor haar rekening. Het plan voor de Loswal omvat: Boulevard met aankleding, bietenbrug
toegankelijk maken met zitje hekje eromheen, botenhelling aanleggen, doorkijk naar de ijsbaan, met
nieuw ijsbaan clubgebouw, nieuwe routes door het bos én om de ijsbaan heen, opknappen met groen
volledige industrie terrein.) Tijdsduur, hopelijk dit jaar! Rocco van de Kar is projectleider van de
gemeente, en Jordy van der wal is de uitvoerende projectleider van de gemeente. Er komt geen hek
omheen het wordt toegankelijk voor iedereen. Wat kost het en wie betaald het? Kosten: gemeenschap
kost het vrijwilligersinzet. Gemeente 30+ % stopt er veel eigen geld in, Leader (Brussel) voor 30%. Wij
stoppen er ontvangen en toegezegde subsidies in. Kern met Pit 1500,- ANWB 2500,-. Alles in totaal
kost € 460.000. Harry Engels: de gemeente gaat het onderhoud doen.
d) Het pontje

Dit project loopt al vanaf 2012. Het eerste ontwerp van het pontje was met een dakje met
zonnepanelen. Dit was te duur, en dit is geschrapt. Met lokale ondernemers in overleg gegaan voor
uitvoering. Steigers zullen in april klaar zijn. Veel onderdelen liggen al klaar, begin mei zal de opening
van het pontje zijn. Deze zal onbemand zijn en vereist dus geen personeel. Het pontje wordt
rolstoeltoegankelijk mét begeleiding. Antwoord op vraag uit publiek: Er kan een ambulance bijkomen
mocht het noodzakelijk zijn.
e) Dorpsschouw

Veel over de dorpsschouw staat al vermeld in het secretarieel jaarverslag. Enkele belangrijke
onderwerpen zijn:
De stoepen welke telkens opnieuw geopend worden vanwege vervangen waterleidingen. Er zal dit jaar
ook begonnen worden met de aanleg van glasvezel, dan zullen de stoepen weer geopend worden. Het
houdt onze aandacht.
Bloemetje voor José Janse, Deborah zal deze bij haar langs brengen.
Belangrijk te weten, heb je iets te melden aan de gemeente, maak een MOR melding, melding
openbare ruimte. Hoe meer mensen ergens een melding van doen hoe sneller de gemeente er actie op
onderneemt; https://www.noordoostpolder.nl/meteen-melden-0
f)

Pier en Horizon

Er is enkele keren overleg met Paul de Kort geweest en met Natuurmonumenten en stichting LandArt.
Het kunstwerk Pier en Horizon heeft schade opgelopen door de stormen. Het is niet te herstellen. Paul
de Kort wil de volgende fase ingaan met Pier en Horizon 2.0. Hij wil de pier voor een stuk van 20 meter
herstellen. Hij wil de jukken voor de zichtlijn vasthouden. De roestvrijstalen drijvers gaan eruit, in plaats
hiervan wil hij boomstammen neerleggen. Hopelijk komt hiermee het beeld van de Kraggen terug.
De steiger was in het winterseizoen nooit toegankelijk i.v.m. gladheid en veiligheid. Pas na herstelling
van de steiger zullen de hekken worden verwijderd. Wellicht kan er in het ontwerp rekening gehouden
worden met gladheid? Hoe gaat er voorkomen worden dat de kraggen weer worden losgeslagen en
afdrijven? Over wie de kosten betaald, worden nog gesprekken gevoerd.
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g) Fietspad Zwartemeerdijk

De ontwikkelingen betreft ons gewenste fietspad over de Zwartemeerdijk liggen helaas stil. De
bestuursovereenkomst van gemeente Noordoostpolder met de provincie en waterschap is van tafel.
Het waterschap gaat nu een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een integrale gebiedsontwikkeling van
het Zwartemeerdijk gebied waar het fietspad mogelijk een onderdeel van uit kan maken. De uitkomsten
van dat onderzoek worden eind mei verwacht.
h) MFA

Dorpsbelang kreeg het verzoek binnen om te kijken of een Multi Functionele Accommodatie een optie
zou zijn voor Kraggenburg. We zijn dit momenteel aan het inventariseren en onderzoeken.
12. Vluchtelingen (agendapunt later toegevoegd)
Familie van Oekraïense Dorpsbewoners hebben vluchtelingen opgevangen, zij kwamen met vragen bij
Dorpsbelang. Molle Stuiver heeft gezorgd dat de kinderen in Emmeloord naar school kunnen. De
school heeft een actie gedaan door kunst te verkopen, dit heeft 1800 euro opgeleverd voor deze
gezinnen. Voetbal heeft ook een actie gedaan, dit heeft 300+ euro opgeleverd.
Omzien en Dorpsbelang hebben hier gezamenlijk over vergaderd. Wij als Dorpsbelang kunnen hier
geen structurele hulp voor bieden, dit laten wij over aan de gemeente. Praktische zaken leggen we bij
Omzien neer, denk hierbij aan hand en spandiensten.
13. Afsluiting
Rondvraag:
a) “Is Dorpsbelang al bezig voor 75 jaar Kraggenburg in 2024?” ja wij zijn op dit moment bezig een
groep mensen te verzamelen welke hieraan willen deelnemen. Ben of ken jij hiervoor de juiste
persoon, neem dan contact op met Dorpsbelang.
b) “Komt er aan de Paardenweg een migrantendorp?” Nee, voor nu ligt er een aanvraag voor
huisvesting van 20 arbeidsmigranten, dit kan niet zomaar opgehoogd worden.
c) “Weet Dorpsbelang meer over de geruchten over windmolens aan de dijk parallel aan de
Zwartemeerweg?” Nee hier weet Dorpsbelang niets over. Wiemer Haagsma (gemeente) geeft aan
dat daar niets zal komen, maar hij kan niet garanderen dat dit nooit zal veranderen.
Om 22:00 sluit de vicevoorzitter de vergadering.
14. Pauze
15. Gastspreker
Aan het einde van de vergadering heeft Dhr. R. de Visser van Bureau Vista als gastspreker namens
gemeente Noordoostpolder e.e.a. vertelt over de gebiedsvisie Waterloopbos – Voorsterbos en het
gebied rond het NLR.

Deborah van Loon, afgetreden secretaris Dorpsbelang Kraggenburg

* De notulen van de ALV van vorig jaar en het secretarieel jaarverslag zijn in de uitkijk van Maart 2022 gepubliceerd, en
tevens op kraggenburg.nl → Dorpsbelang → (jaar)vergaderingen.
** De financiële stukken lagen ter inzage tijdens de jaarvergadering.
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