Notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg 27 maart 2018
Aanwezig namens het bestuur:
Jules Overmars (voorzitter), Wubbo de Raad (vice-voorzitter), Pieter van der Veen (penningmeester),
Annemieke Janse, André Verwer, Erna Balk, Jan van Benthem en Yvonne de Hamer (secretaris en
notulist).
Afwezig met kennisgeving:
Francien Vriend (Mercatus), wethouders W. Haagsma en H. Suelmann, A. Kerkhoven
(dorpscoördinator – gem. NOP), H. Bakker van (Wijkbeheer – gem. NOP), afvaardiging STEK en
kandidaat bestuursleden Mark Mooiweer (ziek) en Marieke Bos (werk).
Totaal aantal aanwezigen: 65 personen hebben de presentielijst getekend.
1.
Opening
De voorzitter, Jules Overmars, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het
bijzonder diverse ambtelijke medewerkers van de gemeente Noordoostpolder, vertegenwoordigers
namens onze buurdorpen Marknesse en Ens, de pers en natuurlijk gastspreker Klaas Eissens.
Planning nieuwbouw wordt kort toegelicht. Er is een grote groep mensen die betrokken is geweest bij
de plannen voor de invulling van kavel Penders, hier wordt waardering voor uitgesproken. In 2012 is
een DOP gemaakt, een deel hiervan is uitgevoerd, een deel bleek niet haalbaar. Het doel is
Kraggenburg tot een leefbaar dorp te houden. Ook is verheugd gereageerd op het samengaan van de
beide scholen en de start van de nieuwbouw/verbouw. De Nacht van Kraggenburg wordt door Jules
gememoreerd als een fantastische happening met veel dank aan de vele vrijwilligers die dit in korte
tijd tot stand hebben gebracht. Jules bedankt iedere vrijwilliger die zich inzet voor het dorp en/of voor
een ander. Jules haalt aan dat het zijn laatste jaarvergadering is en dat dit moment daarom voor hem
extra speciaal is.
2.
Notulen van de jaarvergadering van 22 maart 2017 (verslag in Uitkijk en op de website)
Er zijn geen opmerkingen. De beide notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Kleine opmerking
naar aanleiding van de notulen: Jules meldt dat het zwerfvuil in de berm wordt opgeruimd door het
dorp zelf en Level1, waarvoor dank!
3.
Ingekomen stukken
Zie voor de berichten van verhindering hierboven. Er zijn geen vragen ingediend.
4.
Mededelingen
Door de voorzitter wordt een aantal mededelingen gedaan:
- Stand van zaken woningbouw
Walstraat: Dit is door de gemeente in handen van een ontwikkelaar gegeven. Voor meer
informatie kunt u terecht bij info@ovtontwikkeling.nl.
Uitbreiding: Al gememoreerd dat de gemeente nu het ontwerpbestemmingsplan maakt. Na de
zomervakantie komt dit ter inzage en hopelijk is dit aan het eind van het jaar rond. De kavel is
tot oktober door de gemeente verhuurd. Voor meer informatie kunt u terecht bij
mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl.
Woningen in de kerk: Deze woningen zijn bijna klaar en dit wordt binnenkort afgerond. Het
begin van nieuwe woningen is er. Nu volhouden met de nieuwbouw!
Over deze woningbouw kan altijd het Dorpsbelang worden benaderd, maar vragen kunnen
ook rechtstreeks worden gesteld aan gemeente en/of ontwikkelaar. Op www.kraggenburg.nl
staan bij het onderdeel ‘Wonen’ verschillende artikelen over de woningbouw.
- Informatie over het boerderijenboek door Piet Paauw
De verhalen zijn klaar en de foto’s worden erbij gezocht. Piet wil een ieder die nog geen boek
heeft besteld aangeven dat ze besteld kunnen worden via de formulieren en ook via
www.boerderijenboeknoordoostpolder.nl.
- Ontwikkelingen bij Natuurmonumenten door Jan Akkerman.
Waterloopbos - Er is gestart met een kunstwerk en met nieuwe entree- en
parkeergelegenheid. Ook komt er een nieuw bezoekerscentrum, dat in september 2019 open
moet gaan. Afgelopen weekend was er een rondleiding door het Waterloopbos voor oud
medewerkers, hier zijn meer dan 200 bezoekers op afgekomen!
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Voorsterbos - Hier leven volgens een recente telling momenteel tussen de 110 en 120 reeën.
Jan komt terug op een vraag van vorig jaar, op de ingang waar veel auto’s staan. De ingang
en rotonde is eigendom van de gemeente en Natuurmonumenten gaat hier over nadenken.
Veel bomen hebben te kampen met de Essen-ziekte en worden om deze reden en vanwege
de veiligheid voor de bezoekers, gekapt. Omgevallen bomen laten ze bewust liggen. De
Boomplantdag is dit jaar op 28 maart in het Wendelbos.
De wandelgroep geeft bij monde van Siep Oud aan last te hebben van de hoge brandnetels in
het Voorsterbos en vraagt of dit weggehaald kan worden. Jan geeft dit mee aan de
boswachters.
Andere mededelingen
- Maandag 26 maart hebben we van de provincie een update ontvangen over het vervangen
van het asfalt op de Kraggenburgerweg, de Leemringweg en de Repelweg. De weg wordt ook
80 cm breder gemaakt en de planning is vooralsnog als volgt:
Kraggenburgerweg september/oktober van dit jaar
Repelweg voorjaar of zomer 2019
Leemringweg voorjaar of zomer 2020
- Volgend jaar bestaat Kraggenburg 70 jaar. Komen er ideeën of plannen opborrelen voor zo’n
lustrumjaar, ga dan in overleg met het bestuur Dorpsbelang (graag insturen via
dorpsbelang@kraggenburg.nl) en de Feestcommissie.
- Bestuur Dorpsbelang heeft met de watersportvereniging Kraggenburg (WSVK), de
ondernemersvereniging Kraggenburg (OVK) en Natuurmonumenten in samenwerking met de
KNHM en de gemeente Noordoostpolder, afgelopen jaar gewerkt aan het project “de Brug”.
D.w.z. een brug over de Zwolse vaart, zodat op die manier het Voorsterbos en het
Waterloopbos met elkaar verbonden worden voor voetgangers en fietsers. Gelijktijdig wordt bij
dit project gekeken hoe we de Loswal en omgeving kunnen opknappen, het herstel van de
Bietenbrug en naar verbetering van de toegang tot het Voorsterbos bij de rotonde. In de Uitkijk
van november 2017 heeft hierover een artikel gestaan. Wij hebben voor de brug een
subsidieaanvraag ingediend, helaas is deze niet aan ons toegekend omdat het totale
subsidiebedrag hiermee werd overschreden. Er mogen geen onderdelen uit de aanvraag
worden geschrapt om hiermee wel onder het beschikbare bedrag te komen. Een
projectaanvraag wordt in één keer goedgekeurd of afgekeurd. Het project kreeg met 16
punten wel een positieve score van de daarvoor ingestelde adviescommissie (hoogste score
was 19 punten). Ter ondersteuning van de subsidieaanvraag was er een film gemaakt door
Klaas Eissens. Deze film werd als toelichting deze avond getoond en kreeg de nodige bijval
van de aanwezigen. Nu komt er het plan om de brug te vervangen door een pontje, waardoor
toch “de verbinding” gerealiseerd kan worden. Of deze op zonne-energie komt of dat het een
trekpontje wordt is nog niet bekend.
5. Jaaroverzicht secretaris 2017
Het jaaroverzicht wordt goedgekeurd en vastgesteld.
6. Jaarverslag penningmeester
70% Van de inwoners van Kraggenburg is lid van het Dorpsbelang en 87% heeft een automatische
incasso. De Rabobank heeft ons in 2017 € 1500,- gegeven i.p.v. de € 1000,- normaliter. We hebben
€ 400,- ontvangen vanuit het positieve resultaat van de Uitkijk. Voor de uitwerking van het
Dorpsontwikkelingsplan (DOP) is een bijdrage ontvangen van de gemeente. De post ‘Onttrekking nog
te besteden gelden’ komt dit jaar vrij. Een deel van deze post is gebruikt voor de Nacht van
Kraggenburg (NvK) en ook voor de materiaal kosten van de kerstversiering. Vanuit de zaal klinkt
waardering voor deze versiering. Er is nog een geld over en Pieter vraagt of men zich wil melden bij
het Dorpsbelang voor een bijdrage voor projecten en/of ontwikkelingen, die ten gunste van de
leefbaarheid van ons dorp dienen. Voor de film over “de Brug” is naast een bijdrage van de
initiatiefnemers, ook een bijdrage van de gemeente ontvangen. Er zijn geen vragen over het resultaat
van de jaarrekening 2017 van het bestuur van Dorpsberlang.
De Uitkijk heeft iets teruglopende advertentie inkomsten. Kosten zijn gelijk gebleven.
Door het mooie weer heeft de Feestweek afgelopen jaar goede dagen gedraaid waardoor de
inkomsten hoger dan verwacht zijn uitgevallen. Er zijn geen vragen over de commissies.
7. Verslag kascommissie
Vorig jaar waren in de kascommissie benoemd: Jacques van der Ploeg en Joop Stengs. Helaas is
Joop ons ontvallen, waarvoor Cees Meijs in zijn plaats gevraagd is. Jacques meldt aan de vergadering
dat alles er prima uitziet en dat hij namens de kascommissie voorstelt om de penningmeester
décharge te verlenen. De vergadering verleent op basis hiervan décharge aan het bestuur en heeft
daarmee de jaarrekening 2017 en balans per 31-12-2017 goedgekeurd.
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8. Benoeming kascommissie
Jacques blijft kascommissielid en Leon van der Wekken wordt benoemd als nieuw lid.
9. Begroting 2018 en vaststellen contributie
Pieter v.d. Veen geeft een toelichting op de begroting van 2018. Onderhoud van de pannakooi en het
opzetten van de Groenbrigade komen er nu wel aan. Er wordt gevraagd waarom het bestuur van
Dorpsbelang dat opvoert i.p.v. de gemeente. Dit komt omdat er bij realisatie van de pannakooi en later
bij de speeltuin aan de Voorstraat is afgesproken dat het onderhoud voor rekening van het dorp en
daarmee van Dorpsbelang komt. Naar aanleiding hiervan wordt gevraagd of de gemeente dan nog
wel de inspectie bij de speeltuin uitvoert. Toegezegd wordt dat dit nagevraagd zal worden bij de
gemeente.
Contributie wordt niet verhoogd en hierbij vastgesteld. Daarna wordt de begroting 2018 door de
vergadering vastgesteld.
10.
Bestuursverkiezing
Jules geeft het woord aan vice voorzitter Wubbo. Statutair aftredend en niet herkiesbaar zijn Erna Balk
en Pieter van der Veen. Aftredend en niet herkiesbaar (3 termijnen) is Jules Overmars. In de 3
ontstane vacatures stelt het bestuur de volgende kandidaten voor: Marieke Bos, Marian Meijs en Mark
Mooiweer.
Het bestuur heeft uit zijn midden (zoals in de statuten is vastgelegd) de heer André Verwer tot
voorzitter benoemd. Vervolgens spreekt André een dankwoord in de richting van Pieter; Annemieke
spreek waardering en lof uit in de richting van Erna en tot slot spreek Wubbo Jules toe. Alvorens
daartoe over te gaan, vraagt hij aan Jules om het voorzitterschap formeel over te dragen aan de
nieuwe voorzitter door overhandiging van de voorzittershamer. Daarna memoreert Wubbo een aantal
belangrijke zaken, waaraan Jules gedurende de afgelopen negen jaren sturing en leiding heeft
gegeven. Niet alleen binnen Kraggenburg was Jules actief ook via o.a. het 10 dorpen overleg heeft hij
van zich laten horen. Naar de mening van het bestuur zijn gezien zijn grote inzet voor ons dorp en de
vele activiteiten waaraan hij heeft meegewerkt, aanleiding voor het bestuur geweest om aan de
algemene leden vergadering van Dorpsbelang voor te stellen, conform artikel 3 lid 4 van de statuten,
om Jules Overmars voor te dragen als ere lid van de vereniging. Dit voorstel wordt vervolgens met
applaus door de vergadering ondersteund. Hierna volgt de overhandiging van de oorkonde met fles
wijn en voor Marian Overmars biedt de vice voorzitter als dank een boeket bloemen aan. Daarna
spreekt Klaas Jan Loosman (IGW) mede namens Nancy Kamstra (Carrefour) nog dankwoorden uit in
de richting van Jules. Tot slot antwoordt Jules met enkele woorden van dank aan de vergadering.
11.
Jaarplanning Dorpsbelang
Door de voorzitter worden de genoemde speerpunten zoals die door het bestuur zijn aangediend, kort
doorlopen. Een aantal zaken loopt gewoon door en een aantal is mogelijk nieuw. Voor alles geldt dat
Dorpsbelang graag de dorpsbewoners bij de plannen en projecten betrekt zodat het ook draagvlak
heeft.
- Graag aan de slag met plannen en ideeën vanuit bevolking
- Inrichting openbare ruimte naast de school (dorpscentrum)
- Planontwikkelingen en start uitvoering gebied tegen over de Gerrit Klokstraat en rondom de
wadi
- Samen met de school opzetten van dorpsbibliotheek
- Opzetten en start van groenbrigade
- Contacten met verenigingen in dorp zoals Be Fair, FC Kraggenburg en OVK
- Voortzetting project ‘De Verbinding” met aandacht loswal, jachthaven en entree naar het bos
- Contacten met dorpsbelangen via 10 Dorpenoverleg en specifiek met Ens en Marknesse voor
aanpak gezamenlijke belangen
- Uitwerking van het digitaal dorpsplein voor Kraggenburg – hier is leadersubsidie voor
aangevraagd en onlangs toegezegd; nu kan dit project doorgaan.
- Ideeën voor het 70-jarig bestaan volgend jaar zijn zeer welkom!
12.
Rondvraag
Er worden verschillende vragen gesteld over het aanbod van sociale huurwoningen. “Waarom bouwt
Mercatus niet op kavel Penders?” Wubbo antwoordt dat Mercatus haar woningenbestand baseert op
de toekomstige vraag en zij heeft berekend dat tot 2027 er voor Kraggenburg 95 huurwoningen nodig
zijn. Op dit moment bezit Mercatus 101 huurwoningen. Bij deze berekening houdt men ook rekening
met de gemiddeld zoektijd naar een huurwoning en die is voor Kraggenburg met 0,83 jaar erg laag.
De gemiddelde zoektijd voor de andere dorpen ligt op 1,21, waaruit blijkt dat Kraggenburg volgens
Mercatus dus goed scoort. Het kan dus zijn dat huurwoningen die vrij komen, in de verkoop komen.
Als er heel veel vraag naar komt, kan het zijn dat Mercatus haar beleid gaat bijstellen. Dat zal dan
zeker door het bestuur van Dorpsbelang bepleit worden. Uit de vergadering komen vervolgens
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verschillende opmerkingen waaruit blijkt dat in de praktijk de Kraggenburgse jeugd vaak lang staat
ingeschreven, omdat er eerder mensen uit de omgeving worden geplaatst, omdat die hoger op de lijst
van inschrijvingen staan. Vanuit het bestuur wordt opgeroepen om heel concreet met voorbeelden te
komen (onderbouwd met data) zodat wij aan de hand daarvan met Mercatus in overleg kunnen en zo
nodig hen kunnen uitnodigen voor een gesprek om deze discussie aan te gaan in een
ledenvergadering. Hierbij ook aandacht geven aan de starterswoningen en levensloopwoningen zodat
mensen langer in ons dorp kunnen blijven wonen.
Op de vraag waarom sommige huurwoningen van Mercatus wel zijn opgeknapt (zoals bijv. de gehele
Pioniersstraat) en andere niet, wordt geantwoord door het bestuur dat deze vanzelf aan de beurt
komen indien nodig.
Vervolgens wordt gevraagd aan het bestuur hoe wij ook kunnen profiteren van de Windmolengelden.
Vanuit het bestuur wordt geantwoord dat dit onderwerp al twee keer met het college van B&W is
besproken in het 10-Dorpenoverleg, met als reactie vanuit het college dat zij “er niet over gaan”. Via
de inbreng voor het college programma 2018-2022 vanuit het 10 dorpenoverleg, is dit onderwerp op
verzoek van Kraggenburg wel opgenomen onder het mom van “wij willen gelijke ontwikkelingskansen
hebben als de andere dorpen”. Nu maar afwachten wat de onderhandelende partijen daarmee gaan
doen.
Terugkomend op het potje dat ‘over’ is, wordt er geopperd om met de directie van de Fladderiep in
overleg te gaan omtrent het schoolplein. Geantwoord wordt dat er al gesprekken gaande zijn.
Daarnaast zou voor de Feestweek Commissie (FWC) in de begroting wat extra geld gebudgetteerd
kunnen worden voor het jubileum jaar. Als reactie op dit laatste voorstel wordt vanuit het bestuur
geantwoord dat de jaarlijkse bijdrage van € 1500 juist bedoeld is voor de lustrum bijeenkomsten. Maar
het bestuur heeft binnenkort een gesprek met de FWC en dan komt dit onderwerp zeker aan de orde.
Een aantal jaren geleden is gevraagd naar het rondje Noordoostpolder als fietspad over de dijk en
waar het stuk dijk tussen Ens en Kadoelen nog ontbreekt. Gevraagd wordt naar de stand van zaken.
Wubbo antwoordt dat de besluitvorming was afgerond, maar nu blijkt bij aanbesteding dat het geheel
fors duurder wordt. Dit betekent dat de drie partijen (provincie, waterschap en gemeente) weer terug
moeten naar hun besturen om voor het ontbrekend gedeelte instemming te krijgen. De gemeente
heeft dit verzoek over de verkiezingen heen getild, waardoor besluitvorming pas in juni verwacht
wordt. Als ook de beide andere partners positief besluiten, betekent dit dat de realisatie een jaar
langer op zich laat wachten (2019).
Gevraagd wordt naar de schade aan het kunstwerk Pier en Horizon, dat met de laatste storm is
losgeschoten en weggewaaid. Vanuit het bestuur wordt gemeld dat er tussen Rijkswaterstaat,
provincie en gemeente afspraken zijn gemaakt over het herstel.
Omtrent het gehele bos-lint rond het dorp wordt gevraagd of het beter onderhouden kan worden.
Daarbij wijst de vragensteller vooral op het gedeelte ten noorden van de Walstraat. Vanuit het bestuur
wordt geantwoord dat het gehele bos-lint (incl. ten noorden van de Walstraat) aandacht zal krijgen .
Mogelijk als een klus bij de klussen dag en/of als start voor de nog op te richten groenbrigade.
Als toevoeging na de vergadering komt nog de opmerking dat de wegsplitsing in de Voorstraat t.h.v.
de kerk/Kapsalon Geniet niet praktisch, zeer onduidelijk en gevaarlijk is. Veel mensen houden zich er
al niet aan, maar het maakt het ook gevaarlijk voor de Kapsalon/snackbar/Kachelwinkel. Gevraagd
wordt of het weer naar de oude opzet teruggezet kan worden?
13.
Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en sluit hiermee het officiële
gedeelte van de jaarvergadering.
Na de pauze vertelt Klaas Eissens over zijn passie waarmee hij de hele wereld over is gegaan: beeld
en geluid.
Yvonne de Hamer, Secretaris Dorpsbelang
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