Jaarverslag Vereniging Dorpsbelang
Kraggenburg 2015 in vogelvlucht
Samenstelling bestuur:
Jules Overmars (voorzitter)
Alice Polhoud (secretaris)
Pieter van der Veen (penningmeester)
Irene Gerritzen (vice-voorzitter)
Inge van Dijk
Freerk Jan de Haan
Wubbo de Raad
Erna Balk
Speerpunt wonen:
Dorpsbelang heeft gedurende het hele jaar
diverse malen gesproken met de gemeente
(wethouders, gemeenteraadsleden, ambtenaren)
om weer beweging te krijgen in de woningbouw in
Kraggenburg.
Op 3 juli is i.s.m. gemeente, Rabobank, Mercatus
en Van Oost enTilburg een avond speciaal voor
jongeren georganiseerd. Hier kwam naar voren
dat er grote behoefte was aan betaalbare huur- en
koop-woningen voor jongeren, bijvoorbeeld in de
inbreidingslocatie Walstraat.
Op 16 december is door de gemeente een
inspraakavond gehouden over de herziening van
het bestemmingsplan met daarin aangegeven de
inbreidingsmogelijkheden in Kraggenburg. Tijdens
deze avond is tevens uitgebreid gediscussieerd
over de uitbreidingsmogelijkheden, waarop door
Dorpsbelang weer verschillende vervolgacties zijn
ondernomen.
Dorpsbelang heeft de transformatie van de
voormalige katholieke kerk tot vijf woningen van
harte ondersteund en is verheugd dat de
projectontwikkelaar definitief heeft besloten de
kerk te verbouwen tot woningen. Eind 2015 zijn er
nog 2 woningen te koop.

Speerpunt accommodatie
Dorpsbelang heeft in gesprekken met
gemeenteraad en wethouders het belang van een
nieuw te vormen ‘Kindcentrum’ in Kraggenburg
meerdere keren besproken, o.a. in relatie met de
verbouw bij basisschool De Fladderiep. Dit heeft
er mede toe geleid dat de school bijna € 200.000
extra budget krijgt om een extra lokaal te bouwen
zodat buitenschoolse opvang in de toekomst
zonder problemen ingepast kan worden in het
Kindcentrum.
Speerpunt zorg:
Werkgroep Zorg
De werkgroep Zorg wil aanvulling geven op
professionele zorg, samenwerken met
zorgprofessionals en activiteiten ontwikkelen. Doel
is een veilige en sociaal sterke woonomgeving in
ons dorp. De werkgroep heeft contacten met
Zorggroep Oude en Nieuwe Land, het team
DOEN van de gemeente, en met de buurtwerker.
Vrijwilligersgroep
We hebben een vrijwilligersgroep waarop
iedereen een beroep kan doen. Vragen kunnen
gericht worden aan de coördinator: Helma
Langeweg
Koffieochtenden
Er worden wekelijks koffieochtenden
georganiseerd in het Klokhuis om de sociale
contacten in ons dorp te verbeteren en
verstevigen. Regelmatig wordt ook een
presentatie gehouden.
Digitaal dorpsplein
Samen met de meeste andere dorpen in de
Noordoostpolder wordt onderzocht of het mogelijk
is om een zogenaamd Digitaal Dorpsplein te
ontwikkelen: een website als informatiebron waar
alles te vinden is van het dorp en voor de
dorpsbewoners. Zo kan er bijvoorbeeld gestart
worden met vraag en aanbod van kleine
zorgvragen, maar vooral het kunnen verbinden en
het uitwisselen van informatie staan centraal.

Speerpunt recreatie:
Nadat Dorpsbelang in 2013 en 2014 heeft
meegewerkt aan de realisatie van Route 8317, is
in het afgelopen bestuursjaar vanuit Dorpsbelang
veel minder aandacht besteed aan het speerpunt
recreatie. Route 8317 is als recreatiecommissie
bestuurlijk ondergebracht bij de OVK.
Dorpsbelang was wel betrokken bij de
ontwikkelingen rondom de ‘Toekomstvisie
Voorsterbos’ en de uitwerking daarvan in het
projectplan “Waardevol Waterloopbos”.
Werkgroepen:
STEK (Stuurgroep Evenementen
Kraggenburg):
Dit is een enthousiaste groep die elk jaar weer de
nodige activiteiten organiseert waar veel
dorpsbewoners aan meedoen. Deze activiteiten
vergroten de saamhorigheid binnen onze
leefgemeenschap. Deze activiteiten zijn steeds
aangekondigd via de Uitkijk en in de Agenda op
onze website. In de Uitkijk heeft u korte verslagjes
van deze activiteiten kunnen lezen. Dit waren de
activiteiten van 2015:
 Nieuwjaarsbijeenkomst (06-01-2015)
 Dorpsschoonmaak (08-04-2015)
 De 11-dorpenloop (18-04-2015)
 Kennedymars (26/27-04-2015)
 Koningsdag (27-04-2015)
 Steprace (03-05-2015)
 Leeuwenronde (22-05-2015)
 Vakantieactiviteit (12-08-2015)
 Seniorenmiddag (28-10-2015)
 Sinterklaasintocht (21-11-2015)
MultiCulti:
Ook dit jaar heeft de werkgroep activiteiten
georganiseerd om de autochtone bewoners van
Kraggenburg en de nieuwe arbeidsmigranten
plezierig met elkaar te laten samenleven, wonen
en werken. Zij organiseren taallessen voor
buitenlandse werknemers in Kraggenburg en dit
draait nog op volle toeren. In het jaar 2015 zijn er
twee cursussen van elk 15 lesavonden verzorgd.
In totaal hebben per cursus een kleine 30
cursisten deelgenomen aan deze taalcursus. De
cursisten zijn naast Kraggenburg afkomstig uit de
hele Noordoostpolder. Drie mensen geven de
lessen op verschillende niveau's en lokalen van
de Fladderiep worden hiervoor gebruikt. Er is een
cursusblok van september t/m december en
daarna van januari t/m mei.

Andere activiteiten zijn:
 Eieren zoeken (04-04-2015)
 Multiculturele markt op Koningsdag (27-042015)
 Proef de polder plein (06-06-2015)
 Bijdrage aan de Kerstmarkt (12-12-2015)
Feestcommissie:
De feestcommissie is weer een jaar lang in touw
geweest om een fantastische feestweek te
organiseren, met als thema “Hollywood”. We zijn
erg trots op het feit dat het ook dit jaar weer is
gelukt een erg leuke week met een grote variatie
aan activiteiten te organiseren. Het dorpsgevoel is
hiermee zeker weer versterkt.
Feiten Dorpsbelang
Het bestuur heeft 11 keer vergaderd.
Binnen ons dorp is overleg geweest met:
 OVK (Ondernemers Vereniging
Kraggenburg)
 Feestcommissie
 STEK
 Bassischool De Fladderiep
Bestuur Dorpsbelang heeft overleg gevoerd met:
 College B&W
 Gemeenteraadsleden
 Verschillende wethouders en ambtenaren
 IGW en wijkbeheer van de gemeente
Er is deelgenomen aan bijeenkomsten en
netwerken in:
 10-dorpenoverleg
 Provincie Flevoland over Leader en “vitaal
platteland”
 Overleg over “digitaal dorpsplein”
Activiteiten door bestuur Dorpsbelang:
 Plantjesdag (09-05-2015)
 Jongerenavond “Wonen in Kraggenburg”.
(3-7-2015
 Informatieavond “Schaliegas” i.s.m. OVK
(23-11-2015)
 Het verkrijgen van en opzetten kerstboom
www.kraggenburg.nl
dorpsbelang@kraggenburg.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangkraggenburg/
https://twitter.com/dbkraggenburg

