Notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg 25 maart 2015

Aanwezig namens het bestuur:
Jules Overmars (voorzitter),
Inge van Dijk
Pieter van der Veen (penningmeester),
Freerk Jan de Haan,
Wubbo de Raad,
Erna Balk,
Irene Gerritzen (vice voorzitter).
Alice Polhoud (secretaris en notulist),
Afwezig met kennisgeving:
Enkele berichten van verhindering zijn mondeling of per e-mail binnen gekomen.
Aantal aanwezigen: 69 Personen hebben de presentielijst getekend.

1.
Opening:
De voorzitter, Jules Overmars, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het
bijzonder de wethouder, vertegenwoordigers van politieke partijen uit de gemeenteraad
Noordoostpolder, het IGW-team, de wijkagent, de pers en vertegenwoordiger van het buurtdorp
Marknesse.
2.
Notulen jaarvergadering 26 maart 2014 (verslag in Uitkijk)
De notulen van de jaarvergadering van 2014 zijn gepubliceerd in de Uitkijk en op de website.
Er zijn vanuit de zaal geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. De notulist
wordt bedankt voor het maken van de notulen.
N.a.v. de notulen vraagt Ad v.d. Noort naar de ’puntjes op de i m.b.t woningbouw’. Jules Overmars
geeft aan dat er geen enkele beweging is voor wat betreft woningbouw op “kavel Penders”.
3.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken t.b.v. deze vergadering binnen gekomen.
4.
-

-

Mededelingen
Voorzitter Overmars geeft aan dat Dorpsbelang graag plannen ontvangt die de leefbaarheid
van Kraggenburg vergroten. Het gaat om plannen waarbij een Leadersubsidie toegepast kan
worden.
Er zit weinig schot in de voortgang van de verbouwing/nieuwbouw van de school, voorzitter
Overmars doet hiervoor een appél op de gemeentelijke vertegenwoordigers.
De buurtsuper heeft dit jaar redelijk gedraaid.
Het bestemmingsplan omtrent het Greenery terrein is herzien en onherroepelijk.

Mededelingen van de heer Norbert Kwint namens Natuurmonumenten:
- De aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Zwolsevaart is uitgesteld tot het najaar. Het
nieuw aangelegde speelbos is vanochtend feestelijk geopend. De heer Swijghuizen wil graag
weten waar dit speelbos zich bevindt. De heer Stuiver geeft aan, dat hij het speelbos samen
met de heer Swijghuizen zal bezoeken.
- De ATB-route is door vrijwilligers verbeterd.
- Op het Vogeleiland bevinden zich twee zeearenden en hopelijk gaan ze er broeden.
- Het aantal bezoekers aan het Waterloopbos is afgelopen jaar verdubbeld tot 12.000
bezoekers. Tevens meldt de heer Kwint dat het Waterloopbos de status van rijksmonument
krijgt.
- Er zijn langs de Leemringweg al zo’n 10.000 padden/kikkers/salamanders overgezet.
Natuurmonumenten is nog op zoek naar vrijwilligers hiervoor.
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In de Zwarte Hoek zijn 600 goudplevieren en verder zilverreigers, eenden, ganzen, zwanen,
gespot.
In het Waterloopbos wordt een nieuw ‘Stippelpad’ aangelegd. Dit is enigszins vergelijkbaar
met het konijnenpad bij camping De Stiente. Thema van dit nieuwe pas is lieveheersbeestjes.
Er is gestart met een rietherstelproject langs de oever van het Zwartemeer aan Kampereiland
zijde.

5.
Partiële wijziging van de statuten
De voorzitter legt uit dat de statuten worden aangepast vanwege automatische incasso van de
contributie en één contributie per huishouden / adres. Door betaling van de jaarlijkse contributie zijn de
leden van een huishouden, wonende op één adres en 18 jaar of ouder, lid van Dorpsbelang.
Deze wijziging is ook al aangekondigd in de Uitkijk van 21 januari 2015.
De vergadering stemt unaniem in met de wijziging van de statuten.
6.
Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag is gepubliceerd in de Uitkijk en op de website. Op dit verslag zijn geen op en/of
aanmerking ontvangen en het is daarmee door de leden goedgekeurd.. Het jaarverslag 2014 wordt
door de secretaris ook gepresenteerd aan de hand van een PowerPoint presentatie.
7.
Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Pieter v.d. Veen licht het financieel jaarverslag 2014 toe. Hij gaat in op de
bijzonderheden t.o.v. 2013 vanwege het 65-jarig jubileum in 2014. Daarvoor is door Dorpsbelang
€ 2,500,-- uitgetrokken en van de gemeente is een subsidie van € 2,500,-- ontvangen. De kosten van
het jubileumjaar zijn binnen de begroting gebleven.
De penningmeester gaat ook in op de cijfers van de feestcommissie. Vanwege het jubileumjaar, het
opvoeren van de revue (licht en geluid en een grotere tent) zijn de inkomsten en uitgaven in 2014 erg
groot. Ondanks dit alles is de feestweek mede door de sponsoring met een positief resultaat
afgesloten.
Bij “De Uitkijk’ zijn de drukkosten vanwege een nieuw contract met de drukker naar beneden gegaan
en is er in 2014 een positief resultaat.
8.
Verslag kascommissie
De heren Kees van Vilsteren en Abel van der Zwaag hebben de financiën gecontroleerd. De heer Van
der Zwaag doet daarvan verslag. Er zijn door hen kritische vragen gesteld. Deze zijn door
penningmeester Pieter van der Veen goed toegelicht. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
Geconcludeerd is dat de boekhouding er zeer verzorgd uitziet, waarvoor complimenten. Op voorstel
van de kascommissie verleent de vergadering decharge aan penningmeester en het bestuur.
9.
Benoeming kascommissie
De heer Kees van Vilsteren verlaat de kascommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. De heer Ad van
der Noort neemt deze taak over. De vergadering gaat hier graag mee akkoord.
10.
Begroting 2015
Penningmeester Pieter v.d. Veen geeft een toelichting op de begroting van 2015. Over de cijfers zijn
geen vragen. In de begroting is uitgegaan van het gelijkhouden van de hoogte van de contributie. De
voorzitter concludeert dat hiermee de begroting 2015 is vastgesteld..Dit betekent dat de contributie
voor 2015 zal zijn: € 12,00 per huishouden en € 6,00 per huishouden indien de personen 65 jaar of
ouder zijn.
Ewout Biesheuvel vraagt of er ook voor dit jaar een klussendag is gepland. Aangegeven wordt dat
deze 1 keer per twee jaar wordt gehouden. Sita van Egmond geeft aan, dat zij de bloembollen
prachtig vindt staan, maar dat zij bang is dat ze worden weggemaaid. Jules Overmars geeft aan dat
de plekken waar de bollen staan bij de gemeente bekend zijn gemaakt, dat de bollen moeten
afsterven en dat hier met onderhoud op gelet wordt.
11.
Bestuursverkiezing:
Vice-voorzitter Irene Gerritzen leidt dit agendapunt.
e
e
e
Erna Balk (2 temijn), Pieter van der Veen (2 termijn) en Jules Overmars (3 termijn) zijn allen
statutair aftredend en herkiesbaar. Er zijn bij de secretaris geen tegenkandidaten ingediend. Daarmee
wordt per acclamatie de herverkiezing door de vergadering geaccordeerd.
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12.
Rondvraag
Voorzitter Jules Overmars herneemt de leiding van de vergadering.
Piet Paauw wil graag weten hoe het staat met de woningbouw in Kraggenburg, waarbij hij met name
duidt op de kavel aan de westzijde van ons dorp (kavel Paauw).Voorzitter Jules Overmars vraagt
wethouder Haagsma hierover een en ander uit te leggen. Wethouder Haagsma geeft aan dat de
bouwbestemming van kavel Paauw eraf is gehaald. Dit is een besluit van de gemeenteraad. Dat op de
kavel Penders de bouwbestemming blijft, maar dat door de situatie van de projectontwikkelaar er geen
voortgang zit in het komen tot een bestemmingsplan op deze kavel. De heer Haagsma geeft aan, dat
inbreiding c.q. herstructurering wellicht mogelijkheden biedt. Er zijn 3 woningen (van de 5) in de
voormalig RK-kerk verkocht. Op de woonwagenlocatie in de Walstraat zou een mogelijkheid liggen tot
inbreiding. De bevolking van Kraggenburg is volgens de wethouder met 13 bewoners toegenomen.
Ewout Biesheuvel vraagt of er al meer bekend is uit het onderzoek dat onder jongeren is gehouden
met betrekking tot huren in de Noordoostpolder. Wethouder Haagsma geeft aan dat het rapport net uit
is en dat op basis van de aanbevelingen moeten worden bekeken wat de volgende stap is. Wethouder
Haagsma benadrukt dat het belangrijk is om je als jongere in ieder geval in te schrijven bij Mercatus.
Ook wordt nog de opmerking gemaakt dat de enquête is gehouden onder de jongeren die wonen in
Noordoostpolder. De mening/wensen van jongeren die nu studeren en weer terug willen naar
Noordoostpolder komen in het onderzoek niet aan de orde. De voorzitter zegt toe dat hij dit punt zal
inbrengen bij het bespreken van het rapport in het eerstkomende 10-dorpen overleg.
Sita van Egmond vraagt hoe het staat met het fietspad Ramspol – Kadoelen. Voorzitter Jules
Overmars geeft aan dat het waterschap en gemeente positief staan tegenover het “rondje
Zwartemeer”, maar zij nemen niet het initiatief. Ook Dorpsbelang Ens staat positief tegenover dit plan.
Jules Overmars geeft aan, dat er contact is met Dorpsbelang Ens over dit onderwerp om zo
organisaties (provincie, waterschap en gemeente) warm te krijgen voor dit initiatief.
Vincent Oosterwijk vraagt zich af hoe het staat met schaliegas. Jules Overmars geeft aan dat dit punt
de aandacht heeft van het 10-dorpenoverleg en dat er vanuit het 10-dorpenoverleg wordt
deelgenomen in de werkgroep “tegengas”. Deze groep volgt de ontwikkelingen en verzamelt
informatie. Als er behoefte is kan Dorpsbelang, eventueel samen met de OVK, na de zomer een
bijeenkomst organiseren voor Kraggenburgers over schaliegas.Verder wordt de vraag gesteld hoe het
staat met de ontwikkelingen op het voormalige terrein van De Kei. Zoals een ieder heeft kunnen
constateren is dit zeer teleurstellend. Voorzitter Jules Overmars heeft er een e-mail aanbesteed, maar
deze komt terug en het 06-nummer van de initiatiefnemer is ook afgesloten.
13. sluiting:
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en sluit hiermee het officiële
gedeelte van de jaarvergadering.

Na de pauze zullen Leon vd Wekken en Arno Matthijssen vertellen over hun bedrijf en handel in het
buitenland o.a. met landen in Oost Europa

Alice Polhoud-Strijker
secretaris Dorpsbelang
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