Jaarverslag Vereniging Dorpsbelang
Kraggenburg 2016 in vogelvlucht
Samenstelling bestuur:
Jules Overmars (voorzitter)
Alice Polhoud (secretaris)
Pieter van der Veen (penningmeester)
Wubbo de Raad (vice-voorzitter)
Annemieke Janse
Freerk Jan de Haan
Jan van Benthem
Erna Balk
Voortgang speerpunten in ons Dorpsontwikkelingsplan
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. In de commissievergadering
van 4 april is het standpunt van Dorpsbelang met betrekking
tot inbreiden/uitbreiden nogmaals onder de aandacht
gebracht. De gemeenteraad heeft toegezegd, dat zij er
moeite voor doet om kavel Penders in bezit te krijgen. In de
gemeenteraadsvergadering van 16 april is besloten om kavel
Paauw voorlopig niet te verkopen.
Het punt inbreiding/uitbreiding is een aandachtspunt binnen
ons dorp gebleven. Op verzoek van een aantal dorpsbewoners is een extra ledenvergadering gehouden op 18 oktober
2016. Het verslag van deze extra ALV is gepubliceerd in de
Uitkijk en op de website. De PowerPoint presentatie van deze
avond staat op de website.
Er is een informatiebijeenkomst van Mercatus omtrent hun
vastgoed- en toewijzingsbeleid bezocht. Daarna heeft
Dorpsbelang een aanvullend gesprek gehad met Mercatus
over hun nieuwe strategie en visie specifiek voor
Kraggenburg. Wij hebben het belang van voldoende
huurwoningen in Kraggenburg benadrukt. Dorpsbelang heeft
de plattelandsontwikkeling, in het bijzonder van de
Noordoostpolder, onder de aandacht gebracht tijdens een
bijeenkomst van de provincie Flevoland over de nieuwe
omgevingsvisie. In 2017 wordt dit verder opgepakt met
provincie, gemeente en de 10 dorpen. Zie ook:
http://www.visieopflevoland.nl/
Speerpunt accommodatie:
Mede door de lobby vanuit Dorpsbelang heeft de
gemeenteraad besloten om basisschool de Fladderiep door
verbouw/nieuwbouw om te vormen tot Kindcentrum. De
tekeningen zijn gemaakt. Bij de aanvang van het schooljaar
2016-2017 zijn de kinderen tijdelijk allemaal verhuisd naar het
gebouw van De Pionier. Door vertraging in de voorbereiding
staat de verbouw/nieuwbouw medio 2017 gepland.
Speerpunt zorg:
Digitaal dorpsplein
Samen met zes andere dorpen in de Noordoostpolder wordt
onderzocht of het mogelijk is om een Digitaal Dorpsplein te
ontwikkelen: een zogenaamde portal (website met veel

interactiemogelijkheden) 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.
Er is een informatiebijeenkomst geweest met alle geledingen
binnen ons dorp waar Marian Uitdewilligen, trekker van dit
plan vanuit Luttelgeest, informatie heeft gegeven omtrent het
thema digitaal dorpsplein en wat de mogelijkheden hiervan
zijn. Inmiddels is de aanvraag voor subsidie (een Leader
aanvraag) voor het ontwikkelen van het digitale dorpsplein
ingediend, waarbij Kraggenburg ook haar aandeel in de
cofinanciering van de gemeente voor de Leadersubsidie heeft
ingezet.
Koffieochtenden
Er worden wekelijks koffieochtenden georganiseerd in ’t
Klokhuis om de sociale cohesie te onderhouden en te
verbeteren. Eens per maand wordt een spreker uitgenodigd.
Speerpunt recreatie:
Dit speerpunt is wat betreft Dorpsbelang afgerond, omdat
‘Route 8317’ is gerealiseerd. Deze club van recreatieondernemers, verenigd in Route 8317, is ondergebracht bij
de OVK (OndernemersVereniging Kraggenburg).
Overige projecten/ideeën:
Vanuit Dorpsbelang heeft er in september een gesprek
plaatsgevonden met een delegatie vanuit Be Fair en de FC
Kraggenburg. Gekeken is naar de toekomst van beide
verenigingen, waarbij de vraag is gesteld wat daarvoor nodig
is.
Dorpsbelang heeft in samenwerking met de OVK gekeken
naar de vitaliteit van het industrieterrein aan de oostzijde van
Kraggenburg, het gebruik van de loswal en het herstellen van
het industrieel erfgoed “De Bietenburg”, gecombineerd met
mogelijkheden van “een ommetje”. Begin 2017 wordt dit
projectidee verder uitgebreid met wensen van de watersportvereniging (gebruik loswal en ligplaatsen) en gaat ook
gekeken worden naar andere gebruiksmogelijkheden van de
ijsbaan in de zomerperiode. Natuurmonumenten wordt ook bij
dit project betrokken.
Werkgroepen:
STEK (Stuurgroep Evenementen Kraggenburg)
De activiteitencommissie van Dorpsbelang heeft ook dit jaar
weer vele activiteiten georganiseerd waar veel
Kraggenburgers aan hebben meegedaan:
 13 april: Dorpsschoonmaak. Gecoördineerd vanuit
STEK hebben alle kinderen van de Fladderiep
meegewerkt aan de jaarlijkse dorpsschoonmaak.
 16 april: 11-dorpenloop. Georganiseerd door AV
NOP georganiseerd. Bij de finish werden de lopers
verwelkomd met een lekkere appel uit Kraggenburg.
 26 april: Kennedymars. Hoofdsponsor HCR Van
Saaze fungeerde als stempel- en drinkpost. STEK
en Ron Potters hebben de lopers in de vroege
ochtend in Kraggenburg ontvangen..
e
 20 mei: 38 Leeuwenronde.
 24 augustus: vakantie-activiteit voor de kinderen met
veel waterpret en een kampvuur.





26 oktober: seniorenmiddag in Franse sferen met
wijnproeverij en diner. Georganiseerd door STEK,
JVV en Welzijn Ouderen.
19 november: aankomst Sinterklaas.
7 januari: Nieuwjaarsreceptie met o.a. het bloemetje
en de bekendmaking van de nieuwe prins der Zotte
Leeuwkes.

STEK bestaat uit: Marian Neefjes, Joost Potters, Agnes
Jongbloed, Anne van der Lingen en Liesbeth van Egmond.
Nieuw lid is Wesley van der Heiden.
MultiCulti Kraggenburg
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:

Poolse mis: Met Pasen met migranten naar de
Paasviering geweest in de katholieke kerk in
Marknesse met een Poolse voorganger. In deze mis
worden meegebrachte paasmandjes, een Poolse
traditie, gezegend.
 Paaseieren zoeken en verven: Een traditionele
kinderdag, dit jaar georganiseerd naast en in ‘t
Klokhuis.
 Documentaire: Eline Flipse maakt een documentaire
over migranten in de polder/Nederland. Vanuit dit
oogpunt heeft zij bovenstaande activiteiten evenals
een vergadering bijgewoond en in beeld gebracht.

Evaluatie Beleid Arbeidsmigranten: bijdrage
geleverd aan de evaluatie van het gemeentelijk
beleid door in drie bijeenkomsten de ervaringen in
Kraggenburg te delen.

Koffieochtend ’t Klokhuis: voor verschillende lekkere
koffiehapjes gezorgd en een quiz gespeeld.
 Apple Nockers festival: Hier hebben wij een
Portugese BBQ verzorgd.

Ondersteuning aan Syrische vluchteling: Majed
Estanbli, 24 jaar oud, is een Syrische man die
tegenwoordig bij ons in Kraggenburg woont. Hij is al
een jaar in Nederland en spreekt Arabisch en
Nederlands, geen Engels. Hij wil graag onder de
mensen komen en (vrijwilligers)werk doen.

Elke maandagavond taalles bij meester Molle. Door
een verminderde opkomst is besloten om de
taallessen in 2017 niet voort te zetten. We willen
Molle en Ria Stuiver en Marja Engels bedanken voor
hun inzet voor de afgelopen periode.
 Op de kerstmarkt zijn oliebollen verkocht en was er
een verloting.
MultiCulti bestaat uit: Sonia Soeiro, Bregina Tuinstra, Ron
Potters, Sandra Luten en Wiola Gacha.
Feestweek 2016
De feestweekcommissie, bestaande uit Koenie, Gerrald,
Marco, Mark, Daphne, Peter, Kees en Alet heeft met het
thema “Camping life” een prachtige week georganiseerd. De
feestweek vond plaats van 3 tot en met 8 mei. De week
startte met een gezellige familiebingo op dinsdagavond. Op
woensdagmiddag vond de Kids Animatie plaats en vanwege
de dodenherdenking was er ’s avonds geen programma. Op
Hemelvaartsdag vond de campingvolleybal plaats, gevolgd
door een feestavond met band. De vrijdag was voor de
toerfietsers en –motoren, gevolgd door de bonte avond. Op
zaterdag vond de camping life survival challenge plaats,
gevolgd door een BBQ. De week werd afgesloten met een
Oecumenische Camping Dienst. Met de feestcommissie

kijken we terug op een zeer geslaagde zonnige feestweek en
we hopen iedereen ook dit jaar weer te mogen begroeten.
Landschapskunst
de

Op 22 juli is gestart met de aanleg van het 7 landschapskunstwerk “Pier + Horizon”. Op 7 oktober is het kunstwerk
onthuld. Dorpsbelang heeft hierbij diverse contacten gehad
met provincie en kunstenaar voor hand- en spandiensten en
promotie. Tenslotte vond op 14 december de première plaats
van de film die gemaakt is over dit project.
Boerderijenboek Kraggenburg
Dit is een polderbreed initiatief op voorspraak van het 10
dorpenoverleg en wordt dus ook gesteund door Dorpsbelang
Kraggenburg. Daarom is ook in Kraggenburg een
schrijversgroep geformeerd om interviews af te nemen van de
bewoners van alle uitgegeven boerderijen/fruitteeltbedrijven
vanaf de uitgifte tot de huidige bewoners. Door het locaal op
te pakken wordt het een boek van, door, over en met
Kraggenburger(s). Daarnaast is er een groepje fotografen
actief voor het maken van de foto’s van de boerderijen.
Fietsverbinding over de dijk
Er zit voortgang in het fietspad op de dijk (Kadoelen –
Ramspol). Wethouder Poppe heeft dit medio 2016
aangegeven. In eerste instantie zou de provincie trekker
worden van het project, maar schijnbaar is dat toch in handen
gelegd van het waterschap Zuiderzeeland (beheerder van de
dijk). Volgens de verwachting van de wethouder zal in 2017
gestart worden met de aanleg.
Feiten Dorpsbelang
Het bestuur heeft 11 keer vergaderd.
Binnen ons dorp is overleg geweest met:
 Befair en FC Kraggenburg
 Feestcommissie
 STEK
 OVK
 Basisschool De Fladderiep
Bestuur Dorpsbelang heeft overleg gevoerd met:
 College B&W
 Gemeenteraadsleden
 Verschillende wethouders en ambtenaren
 IGW en wijkbeheer van de gemeente
 Mercatus
Er is deelgenomen aan bijeenkomsten en netwerken in:
 10-dorpenoverleg
 Provincie Flevoland over Leader en “vitaal
platteland” en Omgevingsvisie
 Overleg over “digitaal dorpsplein”
Activiteiten door bestuur Dorpsbelang:
 Plantjesdag (14-05-2016)
 Klussendag (22-10-2016)
www.kraggenburg.nl
dorpsbelang@kraggenburg.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangkraggenburg/
https://twitter.com/dbkraggenburg

