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Speerpunten uit ons Dorpsontwikkelingsplan
Woningbouw
Er zijn diverse gesprekken geweest met de wethouder over aankoop “kavel Penders”. De gemeente was
gedurende 2017 regelmatig in overleg met de curator over aankoop hiervan. Dorpsbelang heeft eigen
ingewonnen informatie aangeleverd bij de wethouder. Dit alles om maar te zorgen dat er snel een beslissing
zou komen.
Dorpsbelang heeft een brief aan de curator geschreven met onze standpunten en de lange geschiedenis
over uitbreiding in Kraggenburg. Ook is de curator eraan herinnerd dat er voor april 2018 een beslissing
moet komen, anders gaat de gemeente verder met “kavel Paauw”. In november is het koopcontract over
“kavel Penders” getekend tussen curator en gemeente.
In september heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan Kraggenburg,
waardoor het mogelijk werd om ook in de Walstraat huizen te bouwen.
Dit alles maakt dat eind 2017 we twee mogelijkheden tot woningbouw hebben in Kraggenburg: Walstraat
en “kavel Penders”.
Zorg en welzijn
Deze activiteit loopt nog steeds via de werkgroep Omzien (ZORG EN WELZIJN IN KRAGGENBURG).
Binnen deze werkgroep is er ook contact met de buurtwerker van Carrefour, de wijkverpleging van de
Zorggroep ONL en sociaal team DOEN.
Er is een enquête gehouden onder de senioren en de uitslag hiervan is gepubliceerd in de Uitkijk. N.a.v.
deze enquête worden actiepunten uitgewerkt. Een enquête onder jongeren en jonge gezinnen is in
voorbereiding.
In Kraggenburg kennen we een groep vrijwilligers waarop iedereen een beroep kan doen voor een klusje,
rijden naar dokter/ziekenhuis, hulp, enz. Via de coördinator is dit ook diverse malen gebeurd.
Iedere dinsdagochtend is er koffie-ochtend waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Regelmatig is er op
deze ochtend een spreker over uiteenlopende onderwerpen.
De verdere ontwikkeling van het digitale dorpsplein wacht nu op de toezegging van de Leader-subsidie.
Evaluatie van het dorpsontwikkelingsplan.
Met de gemeente is er een evaluatie geweest over de periode 2012 -2017. Bovengenoemde speerpunten
zijn nog actueel. Het speerpunt recreatie is afgesloten met de realisatie van Route 8317.
Over accommodatie (MFA) is de conclusie getrokken dat dit wordt doorgeschoven naar de toekomst.
Dorpshuis en PKN-kerk willen vooralsnog zelfstandig doorgaan. De basisschool wordt verbouwd en krijgt er
nieuwbouw bij inclusief extra ruimte om als kindcentrum te fungeren. De start hiervan is in december
begonnen.
Bij de evaluatie is afgesproken niet opnieuw een dorpsplan te schrijven. Wel wil Dorpsbelang doorgaan met
nieuwe projecten ter versterking van woonomgeving, sociale cohesie en leefbaarheid. Hiervan zijn de
projecten de brug en openbare ruimte in het dorp voorbeelden.

Overige projecten

De brug
Met meerdere partijen werkt Dorpsbelang aan een verbinding over de Zwolse Vaart, project “de Brug”. Met
de brug als vliegwiel wordt ook gekeken naar de loswal en omgeving. In de Uitkijk van november 2017 staat

hierover een artikel. Er is een subsidie-aanvraag ingediend bij het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied van
de provincie. Dit subsidieverzoek is helaas begin februari 2018 afgewezen. Dorpsbelang denkt samen met
de andere partijen na over alternatieve mogelijkheden om dit plan te realiseren.
Maatschappelijk vastgoed
De gemeente is eigenaar van veel gebouwen, waaronder scholen, gymzalen en ook een vijftal buurt /
dorpshuizen. Hiervoor is nu door de gemeente het plan “Voorzien in Vastgoed”. opgesteld. In Kraggenburg
vallen alleen de school en de gymzaal hieronder. Binnen dit project heeft Dorpsbelang samen met het
dorpshuis en FC Kraggenburg en de gemeente gesproken over de situatie in Kraggenburg. In ons dorp is het
dorpshuis zelfstandig en doet de FCK al vele jaren beheer en onderhoud van hun kantine en kleedkamers.
Dat geeft een ietwat scheve verhouding ten opzichte van andere dorpen, waar de gemeente betrokken is bij
(bijdraagt aan) een Multifunctionele accommodatie (MFA) of vernieuwing van de sportaccommodatie. In de
uitwerking van “Voorzien in Vastgoed” is nu opgenomen dat zelfstandige dorpshuizen een bijdrage van de
gemeente kunnen aanvragen bij het uitvoeren van groot onderhoud. Voor de situatie bij de FCK is vanuit de
gemeente geen toezegging gedaan (precedentwerking). Dit kan wel opnieuw worden bezien als over een
aantal jaren groot onderhoud/renovatie van de gymzaal aan de orde is. Misschien is er samenhang in de
mogelijkheden en wensen voor binnen- en buitensport.
Openbare ruimte
Met aanwonenden en de volkstuinders worden plannen gemaakt over een aantrekkelijke invulling van het
gebied tussen de Gerrit Klokstraat en de Hertenweg. De volkstuinen blijven bestaan.
Met omwonenden en de school wordt gesproken over de invulling van de nieuwe openbare ruimte tussen
het nieuwe schoolplein en de tuinen van de woningen in de rk kerk.
Fietspad over de Zwartemeerdijk
Het is een gezamenlijk project van gemeente, provincie en waterschap. Er is nog te veel onduidelijkheid
over de kosten. Dat heeft tot gevolg dat de aanleg in 2018 waarschijnlijk niet gaat lukken.
MultiCulti
De werkgroep voor arbeidsmigranten heeft in 2017 geen taalcursus meer georganiseerd. De belangstelling
was echt te weinig. Met de gemeente is een gesprek geweest naar aanleiding van onze ervaringen en
activiteiten met arbeidsmigranten in Kraggenburg. Dit gesprek was een extra aanvulling op de evaluatie van
het arbeidsmigrantenbeleid van de gemeente. De evaluatie is in de gemeenteraad behandeld.
STEK (Stuurgroep Evenementen Kraggenburg)
De activiteitencommissie van Dorpsbelang heeft ook het afgelopen jaar weer vele activiteiten
georganiseerd waar veel Kraggenburgers aan hebben meegedaan. Daarbij hebben veel mensen meegeholpen om deze te realiseren.
 5 april – dorpsschoonmaak. Gecoördineerd vanuit STEK hebben alle kinderen van de Fladderiep
geholpen aan de jaarlijkse dorpsschoonmaak.
 11-dorpenloop op 8 april. De organisatie is in handen van AV-NOP. Bij de finish in Kraggenburg
werden de lopers verwelkomd met een heerlijke appel. Een mooie happening van ongeveer 1 uur.
 26 april – Kennedymars. Hoofdsponsor HCR van Saaze fungeerde als stempel- en drinkpost. Anne
van der Lingen van STEK en Ron Potters van Van Saaze hebben de lopers rond middernacht kunnen
ontvangen.
 27 april – Koningsdag. Koning Willem Alexander mocht dit jaar 50 jaar worden en dit hebben we
gevierd met het vlaghijsen en een oranjebitter. De kinderen mochten hun fiets versieren en
spelletjes doen.
 19 mei – De 39e Leeuwenronde. Dé hardloopwedstrijd in Kraggenburg en omgeving. Nieuw was in
2017 het werken met chips en ook met een voorinschrijving. Dat is goed bevallen en de uitslag was
snel bekend.
 30 augustus – Vakantieactiviteit voor de kinderen. Helaas was het dit jaar erg slecht weer. Het is
daarom een sportieve middag in de gymzaal geworden en die is succesvol verlopen.





Seniorenmiddag op 25 oktober, in Duitse sferen met een Duitse bingo met leuke prijzen en een
heerlijke Duitse maaltijd. Dit jaar met ondersteuning van de Rabobank.
25 november – De traditionele intocht van Sinterklaas. Er waren opvallend veel mensen bij de
aankomst aan de loswal.
6 januari 2018 – Nieuwjaarsreceptie met o.a. het bloemetje voor Piet en Truus Paauw en de
bekendmaking van de nieuwe Prins der Zotte Leeuwkes.

STEK bestaat uit: Joost Potters, Liesbeth van Egmond, Agnes Jongbloed, Wesley van der Heiden, Dick de
Boer en Wilma van Beekhuizen. Tussentijds is Marjan Neefjes in 2017 afgetreden en per januari 2018 is
Anne van der Lingen gestopt.
Feestweekcommissie
De feestweekcommissie bestaande uit Alet de Boer, Kees van Vilsteren, Rico van der Stelt, Mark de Haan,
Marco Nieuwenhuizen, Peter Kreulen, Esther Kutschruiter en Daphne van den Berg heeft met het thema
“Sprookjes” een sprookjesachtige week georganiseerd. De feestweek vond plaats van 23 tot en met 28 mei
en startte met een nieuw onderdeel, namelijk de Doe-avond. Een geslaagd nieuw concept welke
enthousiast werd ontvangen. Op woensdagmiddag was de kindermiddag, met ook dit keer weer een grote
opkomst. ’s Avonds werd de tent op zijn kop gezet met de 7-koppige band De Koffer. Op Hemelvaartsdag
vond het stratenvolleybal plaats, gevolgd door een Magische sprookjes Bingo. De opkomst was ook dit jaar
weer groots en het werd een gezellige avond. De vrijdag was voor de toerfietsers en motoren, gevolgd door
de familieavond. Op zaterdag was de zeskamp en deze werd afgesloten met een heerlijke barbecue, waar
veel mensen aan hebben meegedaan. Zondagochtend had de werkgroep een kerkdienst georganiseerd en
deze was in een heerlijk zonnetje.
De feestweekcommissie kijkt terug op een geslaagde sprookjesweek met veel inzet vanuit de wijken. Wij
hopen iedereen ook dit jaar weer te mogen begroeten op onze Foute Feestweek.
Inmiddels zijn Marco Nieuwenhuizen, Mark de Haan en Alet de Boer afgetreden en daarvoor zijn in de
plaats gekomen Rens Hupkes en Remko Bouman.

Feiten Dorpsbelang

Het bestuur heeft 11 keer vergaderd. Daarnaast zijn bestuursleden betrokken bij de volgende
bijeenkomsten en gesprekken.
Binnen ons dorp is overleg geweest met:

Be Fair en FC Kraggenburg

Bestuur van het dorpshuis

Feestweekcommissie

STEK

Ondernemersvereniging Kraggenburg (OVK)

Basisschool De Fladderiep
Het bestuur van Dorpsbelang heeft overleg gevoerd met:

Verschillende wethouders en ambtenaren van onze gemeente

IGW en wijkbeheer van de gemeente

Woningbouwcorporatie Mercatus

Onderwijskoepels AVES en SCPO (over mogelijkheden tot samenwerking van deze koepels)

Rabobank (wat kan de bank betekenen voor Kraggenburg)

Ambtenaren van de provincie Flevoland (over onderhoud wegen en t.b.v. het project de Brug)
Er is deelgenomen aan bijeenkomsten en netwerken in:

10-dorpenoverleg (afvaardiging uit de besturen van de Dorpsbelangen van de 10 dorpen)

Provincie Flevoland en gemeente over de Omgevingsvisie
Activiteiten door het bestuur van Dorpsbelang:





Plantjesdag (06-05-2016). Verkoop in het dorp van zomerbloeiers voor een klein bedrag.
Nacht van Kraggenburg (28-10-2016). Route over de Zwartemeerdijk met bijzondere belichting,
vuurpotten en entertainment.
Er is hard gewerkt om de kerstsfeer in het dorp te vergroten d.m.v. het realiseren van
kerstverlichting langs de Voorstraat. We zijn voornemens om dit in 2018 verder uit te breiden.

www.kraggenburg.nl
dorpsbelang@kraggenburg.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangkraggenburg/
https://twitter.com/dbkraggenburg

