Notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg, 22 maart 2017
Aanwezig van het bestuur:
Jules Overmars (voorzitter)
Alice Polhoud (secretaris)
Pieter van der Veen (penningmeester)
Wubbo de Raad (vice-voorzitter)

Erna Balk
Jan van Benthem
Freerk Jan de Haan
Annemieke Janse

Afwezig met kennisgeving:
Bericht van verhindering is ontvangen van Mercatus en van de heer Bakker van Wijkbeheer van de
gemeente Noordoostpolder.
Totaal aantal aanwezigen: 62 personen hebben de presentielijst getekend maar niet iedereen heeft
de presentielijst ingevuld.
1.
Opening
De voorzitter, Jules Overmars, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het
bijzonder wethouders Haagsma en Suelmann, vertegenwoordigers van politieke partijen uit de
gemeenteraad, diverse ambtelijke medewerkers van de gemeente Noordoostpolder,
vertegenwoordigers namens onze buurdorpen Marknesse en Ens en de pers.
2.
Notulen van de jaarvergadering van 16 maart 2016 en notulen van de extra algemene
ledenvergadering van 18 oktober 2016 (verslagen in Uitkijk en op de website)
Er zijn geen opmerkingen. De beide notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
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
Zoals een ieder weet en ziet is er weinig voortgang met betrekking tot de woningbouw in
Kraggenburg. Wethouder Haagsma wordt regelmatig bevraagd vanuit het bestuur van
Dorpsbelang over de voortgang tot verkoop door de curator i.v.m. het faillissement van
Megahome en de daaraan gelieerde bedrijven. Vervolgens krijgt wethouder Haagsma het
woord. Hij meldt dat er tot nu toe weinig voortgang is. Wat betreft de inbreiding geeft hij aan
dat op de kavel Walstraat door omwonenden bezwaar was gemaakt bij de gemeente en
daarna bij de Raad van State. Tegelijkertijd werd door één van de bezwaarden een voorlopige
voorziening aangevraagd. Deze kwestie is onlangs behandeld bij de Raad van State en die zal
in juni/juli hierover een uitspraak doen. In afwachting daarvan ziet de gemeente af van het
aanbesteden van de bouw aan de Walstraat. Uit de vergadering worden vragen gesteld over
de tijdsduur dat nog gewacht moet worden en wanneer de overstap gemaakt gaat worden
naar “kavel Paauw”. De voorzitter reageert hierop door te wijzen op de afspraken die
hierover zijn gemaakt met de gemeente (“binnen deze collegeperiode” kavel Penders
verkrijgen, anders andere locaties bespreken)
- Multi Culti Kraggenburg
Annie van Boven deelt mee dat de taallessen voor arbeidsmigranten gestopt zijn. Zij bedankt
Molle en Ria Stuiver en Marja Engels voor de jarenlange inzet. Tevens geeft Annie aan dat op
15 april a.s. eieren zoeken is voor de kinderen.
- STEK
De activiteiten van STEK voor de komende periode zijn: 5 april dorpsschoonmaak, 27 april
Koningsdag, 19 mei Leeuwenronde.
- Feestweek
Van 23 t/m 28 mei is de feestweek gepland. Met als thema “sprookjes”
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Fietspad Zwartemeerdijk
De gemeente, het waterschap en de provincie hebben op bestuurlijk niveau hierover overleg
en het waterschap is nu formeel trekker van dit project. Onderwerp van discussie is nog de
hoogte van de financiële bijdrage van de verschillende partijen. Hopelijk kan volgend jaar
met de aanleg worden begonnen.
Nieuw asfalt Kraggenburgerweg en Leemringweg
De voorlopige planning is dat er in 2018 nieuw asfalt komt op de Kraggenburgerweg en de
Repelweg en in 2019 op de Leemringweg. De planning kan nog aangepast. Er zal gewerkt
worden met geluidsarm asfalt voor de Kraggenburgerweg. De provincie zal t.z.t. hierover met
de bewoners communiceren. Ook zullen de armaturen van de lichtmasten van de rotonde
vervangen worden door LED verlichting.
Woningen in de kerk
Na een interne reorganisatie is de aannemer weer begonnen. Ontwikkelaar OVT heeft
aangegeven om, als het mee zit, een open dag te organiseren op Tweede Paasdag of Tweede
Pinksterdag.
De Kei
De wooncontainers op het terrein van De Kei zijn op last van de gemeente verwijderd. Er
gebeurt voorlopig niets op het terrein van De Kei.
Informatie over het boerderijenboek
Door Piet Paauw, coördinator voor Kraggenburg, wordt een korte toelichting gegeven op het
project “Boerderijenboeken Noordoostpolder”. Het boerderijenboek is een gezamenlijke
actie vanuit de tien dorpsbelangen. Ook zijn vrijwilligers gezocht en gevonden om ook voor
Emmeloord een Boerderijenboek te gaan samenstellen. Er komt per dorp één boek. De
uitgave van de 11 boeken is gepland voor het najaar van 2018. In de commissie
Boerderijenboek Kraggenburg hebben naast Piet Paauw Harry Veldhuis, Vincent Oosterwijk
en Marian Meijs zitting. Piet wijst erop dat inmiddels al zo’n 50 verhalen zijn opgetekend. Er
wordt gewerkt met zo’n 25 à 30 schrijvers/interviewers, die begin volgend jaar over alle 150
land- en tuinbouwbedrijven, die ooit zijn uitgegeven in Kraggenburg, een verhaal hebben
opgetekend. Piet merkt tenslotte op dat men zich nu al kan aanmelden voor zo’n boek à €
15,-Aanmeldingsformulieren zijn bij hem verkrijgbaar.
Ontwikkelingen bij Natuurmonumenten/Voorsterbos
Jan Akkerman vertelt namens Natuurmonumenten over de ontwikkelingen in en rond het
Voorsterbos. Hij meldt dat het bezoekerscentrum wordt vernieuwd en dat er in
samenwerking met camping De Voorst deelgenomen wordt in de bouw en exploitatie van
een aantal vakantiehuisjes op het terrein van het voormalige zwembad. Ook zal er weer
regelmatig gekapt moeten worden i.v.m. essen-schimmelziekte. Met betrekking tot de
zandhopen vlakbij de speelweide vertelt hij dat naar verwachting dit jaar al het zand zal
worden afgevoerd en er begonnen kan worden met nieuwe aanplant. Verder vertelt Jan
Akkerman dat het fietspad op de dijk het hele jaar toegankelijk is.

5. Jaaroverzicht secretaris 2016
Het jaaroverzicht 2016 wordt goedgekeurd en vastgesteld.
6. Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Pieter v.d. Veen geeft een korte toelichting op het uitgereikte financieel jaarverslag
2016. Daarbij behandelt hij eerst de rekening rouwkamer (geen bijzonderheden) en rekening Uitkijk
(overmatig resultaat, reden om een uitkering te doen aan de dragers van de Uitkijk) gevolgd door de
jaarrekening 2016 van Dorpsbelang. Door de extra meevallers aan de opbrengstenkant is er een fors
overschot ontstaan van € 2.969,71. Dit bedrag is toegevoegd aan het eigen vermogen op de balans.
De vergadering heeft op de toelichting geen vragen of opmerkingen.
7. Verslag kascommissie
Ad van de Noort en Joop Stengs hebben de controle van de boeken uitgevoerd. Ad van de Noort
meldt aan de vergadering dat alles er prima uitziet en dat hij namens de kascommissie voorstelt om
de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. De vergadering verleent op basis hiervan

decharge aan het bestuur en heeft daarmee de jaarrekening 2016 en balans per 31-12-2016
goedgekeurd.
8. Benoeming kascommissie
Ad van de Noort verlaat de kascommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. Jacques van der Ploeg
wordt benoemd als nieuw lid van de kascommissie.
9. Begroting 2017
Pieter v.d. Veen geeft een toelichting op de begroting van 2017. Met het voorstel van het bestuur om
de contributie gelijk te houden aan 2016, gaat de vergadering akkoord. Dat betekent € 12,00 per
huishouden en € 6,- voor huishoudens waarvan de personen ouder zijn dan 65 jaar (peildatum 2012).
Vervolgens wijst de penningmeester op het bedrag van € 2666,- dat van de balans is overgeheveld
naar de begroting 2017. Het is de bedoeling van het bestuur om met dit bedrag één of meer nieuwe
activiteiten van de grond te tillen. Hij nodigt de leden uit om ook met voorstellen hiervoor naar het
bestuur te komen. Daarna wordt de begroting 2017 door de vergadering vastgesteld.
10. Bestuursverkiezing
Wubbo de Raad is statutair aftredend en herkiesbaar. Hij is bereid een nieuwe periode aan het
bestuur van Dorpsbelang deel te nemen. Alice Polhoud is statutair aftredend en niet herkiesbaar.
Freerk Jan de Haan is tussentijds aftredend. In de vacatures zijn voorgesteld Yvonne de Hamer en
André Verwer. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn ingediend zijn beiden bij acclamatie verkozen
en benoemd.
11. Jaarplanning Dorpsbelang
Door de voorzitter worden de genoemde speerpunten zoals die door het bestuur zijn aangediend,
kort toegelicht. 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.
- Dorpsplan 2.0: nadenken of er opnieuw een dorpsvisie/plan opgesteld moet gaan worden nu
ons eerste plan onlangs is geëvalueerd en feitelijk afgerond kan worden. Binnen het bestuur
wordt eerder gedacht aan het opzetten van projecten dan wederom een visie te gaan
ontwikkelen.
- Woningbouw: doorlopend actiepunt. Daarbij is Dorpsbelang afhankelijk van de medewerking
van de curator/gemeente
- Zorg: de huidige activiteiten worden voortgezet en mogelijk zal er een enquête worden
georganiseerd om meer inzicht te krijgen in de precieze hulp/zorgvraag.
- Herinrichten omgeving Loswal, jachthaven en ingang bos.
Dit projectidee is begonnen met de idee van de revitalisering oude industrieterrein (m.n. ook
de visuele aanblik), gekoppeld aan verfraaiing loswal, de wens van de watersportvereniging
om meer afmeervoorzieningen te hebben en waar later aan toegevoegd is de ijsvereniging,
omdat hun locatie buiten het schaatsseizoen voor andere activiteiten gebruikt kan worden.
Inmiddels wordt ook met Natuurmonumenten gesproken en wordt met de gemeente
overlegd welke (financiële) mogelijkheden er zijn. Wanneer daarover meer duidelijk is, zal
met bewoners en bedrijven overlegd worden.
- Dorpsbibliotheek in de nieuwbouw van dorpsschool De Fladderiep
- Herinrichten schoolplein en openbare ruimte tussen kerkwoningen en de school in
samenwerking met de school en de bewoners van de kerkwoningen
- Digitaal dorpsplein
- Contacten met de Dorpsbelangen van Marknesse en Ens omtrent de gezamenlijke belangen.
- Contacten met Befair en FC Kraggenburg
- Het onderhouden van de contacten met Ondernemersvereniging Kraggenburg (OVK)
- Het voorzien in vastgoed. Een gemeentelijk project over maatschappelijk vastgoed.
In de discussie en vragen die over de verschillende onderwerpen aan de orde komen wordt aandacht
gevraagd voor de aankleding van de begraafplaats, de zonnepanelen op het dorpshuis en onze rol
daarin en de positie van de gemeente naar ons dorp in vergelijking tot de situaties in het westen van

polder (windmolengelden) en de situatie m.b.t. het vastgoed in de dorpen. Met het bestuur werd
geconcludeerd dat de gemeente zich ook meer zou kunnen inspannen ook als vanuit het dorp juist al
veel vrijwilliger werk is gedaan aan het onderhoud van gebouwen (denk aan Klokhuis, voetbalterrein
en accommodaties etc.)
12.Rondvraag
Er wordt aandacht gevraagd voor het zwerfvuil langs de buitenwegen (met aandacht voor de
Flevohoeve), de bebording (incl. knipperbollen) langs de Kraggenburgerweg in de bocht naar de
Repelweg en nogmaals aandacht voor de woningbouw in Kraggenburg met het verzoek om zo snel
mogelijk te beginnen op kavel Paauw.
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 Johan Woolderink over de activiteiten op Oud-Kraggenburg.

Alice Polhoud-Strijker, notulist en secretaris Dorpsbelang

